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ABSTRAKT 

 

Tato práce pojednává o komunikačním procesu mezi zaměstnanci v přímé péči 

v rámci Domova sociální péče (zařízení si nepřeje být jmenováno). Dále potom o zavádění 

změny ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců přímé péče tohoto Domova 

za účelem zvýšení kvality týmové spolupráce a lepšího naplnění standardů kvality 

sociálních služeb. 

V teoretické části se autorka ve čtyřech kapitolách z důvodu vymezení zkoumané 

oblasti věnuje úvodu k tématům mezilidské komunikace a komunikace v organizacích. 

Za stejným účelem dále pojednává o pracovních týmech, jejich tvorbě, vedení a týmových 

rolích. Předposlední kapitola teorie se zabývá poradami, jejich přínosy, typy a zásadami 

úspěšného vedení. Část končí zasazením komunikačního procesu v domově sociální péče 

do konceptu standardů kvality sociálních služeb. 

Praktická část obsahuje diagnostiku komunikačních procesů mezi pracovníky 

v přímé péči v Domově sociální péče, na jejímž základě byla spatřena potřeba změny 

ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců. Další kapitoly se zabývají procesem 

této změny od vytyčení požadovaného cíle, přes diagnostiku současného stavu porady 

prostřednictvím kvalitativního výzkumu, až po vytvoření nového metodického pokynu 

k multidisciplinární poradě zaměstnanců. 

 

 

Klíčová slova: komunikační proces v sociálních službách, mezilidská komunikace, 

komunikace v organizaci, vedení porad, standardy kvality sociálních služeb, 

multidisciplinární tým, diagnostika organizace 
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ABSTRACT 

 

This thesis deals with communication process among staff in a nursing home 

(the facility requested not to be named). It deals as well with implementing change in the 

structure of multidisciplinary staff meeting in the same nursing home to improve team 

cooperation and to fulfill Standards for Quality in Social Services. 

In four chapters of the theoretical part, author follows introduction to the topic 

of human communication and intracompany communication to determine researched 

domain. For the same reason author later deals with subject of teams, it’s creation, 

leadership and team roles. Third chapter pursues topic of meetings, their benefit, types and 

rules how to conduct an effective meeting. Theoretical part ends with contextualization 

of communication process within the Standards for Quality in Social Services. 

Practical part contains diagnostics of communication process among staff in a 

nursing home that showed the need to conduct change in the structure of  multidisciplinary 

staff meeting. Other chapters deal with the process of the change from the stage of laying 

out the goal of the change, over diagnosis of the actual state of the meeting with the use 

of qualitative research to the phase of a creation of a new methodic directive 

for multidisciplinary staff meeting. 

 

 

Key words: communication process in social services, human communication, 

intracompany communication, conducting meetings, Standards for Quality in Social 

Services, multidisciplinary team, organizational diagnostics 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 ÚVOD 

Jsou lidé, kteří věří, že schopnost verbálně komunikovat je tím, co nás odlišuje 

od příslušníků říše zvířat. Komunikace je důležitou součástí našeho každodenního života 

a také součástí našeho pracovního procesu. Vzhledem k velikosti svého významu by jí, dle 

mého názoru, měla být věnována i adekvátní míra pozornosti. 

Zařízení, jehož komunikační procesy budou analyzovány a v němž bude zaváděna 

změna, si nepřeje být v diplomové práci jmenováno. Budu jej proto uvádět jako „Domov 

sociální péče“. 

Pracuji v Domově sociální péče na pozici ergoterapeuta. Jedná se o poměrně „mladé“ 

zařízení, jehož vedení usiluje již od počátku o to, aby jednalo v souladu s filosofií učící 

se organizace a naplňovalo co nejlépe podmínky a kvalitu péče dané zákonem č. 108/2006 

Sb. o sociálních službách a zákon provázejícími standardy kvality péče sociálních služeb. 

Na jednání s vedením Domova jsem se dohodla, že vhodným tématem diagnostiky 

zařízení, v rámci podpory rozvoje zařízení, bude právě komunikační proces mezi 

zaměstnanci Domova, jehož výsledky ukážou potenciální oblasti ke zlepšení, na jejichž 

základě bylo vybráno téma praktické části této diplomové práce. 

Návaznost na standardy kvality je zajištěná tím, že případné změny komunikačního 

procesu, které vyplynou z teorie práce a diagnostiky organizace, budou dokumentaci 

Domova z pohledu standardů kvality doplňovat. Druhým úhlem pohledu je, že právě 

komunikace mezi zaměstnanci v zařízení umožňuje standardy lépe naplňovat a v jejich 

duchu vytvářet nová opatření či metodiky, zajišťující zvyšování kvality služeb. 

Komunikace v rámci personálu se v praxi také dotýká vývoje zařízení s ohledem 

na strategické plánování poskytovatelů sociálních služeb zřizovatele zařízení, definice 

aplikované kvality péče (specifikace toho, co vlastně v každodenní praxi znamená 

poskytování kvalitní péče o klienty), neustálého zvyšování kvality péče prostřednictvím 

cíleného a koncepčního vzdělávání personálu a řízené aplikace nových znalostí 

a dovedností do každodenní praxe jednotlivých profesí. 

Úspěšné naplnění a realizace všech výše uvedených procesů a záměrů vyžaduje 

kvalitní a vyvinutý komunikační systém v rámci zařízení. 

V teoretické části mám proto v úmyslu prezentovat témata týkající se komunikačního 

procesu, přiblížit problematiku týmů a pracovních skupin, dále se pokusím strukturovaně 

popsat teorii vedení a dělení porad. Pro ucelení pohledu chci věnovat stručnou kapitolu 
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standardům sociálních služeb, v jejímž rámci se pokusím detekovat zasazení 

komunikačního procesu do výše uvedených standardů. Poslední kapitolu teoretické části 

věnuji výsledkům diagnostiky Domova sociální péče, která určila téma následné praktické 

části. Tímto by mělo dojít k propojení teorie s praktickým příkladem na konkrétním 

existujícím zařízení. 

Praktická část bude obsahovat popis procesu řízené změny ve struktuře 

multidisciplinární porady zaměstnanců Domova sociální péče. Hlavním cílem je vytvoření 

nové, optimalizované, struktury multidisciplinární porady zaměstnanců a zavedení této 

změny do praxe. Mým záměrem je, aby v případě multidisciplinární porady zaměstnanců 

došlo ke zvýšení efektivity a množství vyměněných relevantních informací a skrze 

to ke zvýšení kvality péče o klienty. Praktická část bude využívat odborného zázemí 

teoretické části práce, reflexi mé osobní zkušenosti a výsledky výzkumu, který proběhnul 

v zařízení. Hlavním záměrem je vytvoření nové, optimalizované, struktury 

multidisciplinární porady zaměstnanců a zavedení této změny do praxe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

2 KOMUNIKAČNÍ PROCES 

2.1 Teorie mezilidské komunikace 

Schopnost komunikace je jednou ze základních lidských dovedností. Zahrnuje 

sdělování informací či dojmů a pocitů, k čemuž lidé využívají především schopnosti řeči 

nebo symbolů. Jedná se tedy o výměnu informací. Jelikož se tato práce tématem výměny 

informací zabývá, shledala jsem důležité objasnit význam termínu komunikace a dalších 

aspektů a součástí výměny informací mezi jednotlivci i v organizaci. 

Slova zvýrazněná kurzívou jsou specifickými termíny, jež užívají autoři ve svých 

publikacích jako názvy pro popisované jevy. Záměrem bylo je graficky odlišit za účelem 

zdůraznění, že se jedná o odborné termíny. 

Andrysek a kol. se přidržuje definice komunikace ve smyslu dorozumívacím a vnímá 

jí jako způsob dorozumívání mezi lidmi, ať již v rovině verbální či neverbální. (Andrysek, 

a další, 2011) 

Dle Schulz von Thuna, je zde zdroj, který chce něco sdělit. Ten zakóduje svou 

zprávu do rozpoznatelných znaků, což nazýváme sdělení. Příjemce má poté toto sdělení 

dekódovat. Pokud spolu vyslané a přijaté sdělení souhlasí, jedná se o porozumění. (Schulz 

von Thun, 2005) 

Podobně proces popisuje Špatenková, která uvádí, že na začátku komunikace musí 

vysílač, tedy osoba s úmyslem komunikovat, svoje sdělení zakódovat, a to skrze jazyk nebo 

neverbální signály. Dalším elementem je komunikační kanál, způsob přenosu informací. 

Na druhém konci komunikačního kanálu by měl být nějaký přijímač, který by měl být 

schopen sdělení dekódovat a pochopit. Poté by mělo dojít ke zpětné vazbě na sdělení. 

(Špatenková, a další, 2009) 

 

Obrázek 1: Model procesu komunikace (Bedrnová, a další, 1998 str. 187) 

 



12 

 

2.1.1 Sdělení 

Součástí sdělení Schulz von Thuna je věcný obsah sdělení, jež obsahuje v prvé řadě 

věcnou informaci. Dále obsahuje část týkající se sebeprojevu sdělovaného, kde se můžeme 

dozvědět informace o zdroji sdělení, jako jsou jeho řeč, momentální stav, způsob, jakým 

rozvíjí myšlenky, hodnocení důležitosti jednotlivých sdělení. Třetí detekovatelnou součástí 

sdělení je vztah, který mezi sebou zdroj a příjemce mají, což se může projevit ve formě 

sdělení, jeho tónu a jiných mimořečových průvodních signálech. Čtvrtou částí je účel 

našeho sdělení – výzva. Sdělení má většinou účel ovlivnění příjemce sdělení.  (Schulz von 

Thun, 2005) 

 

Obrázek 2: Čtyři stránky sdělení dle Schulz von Thuna 

 

Z výše uvedeného textu vyplývá, že komunikaci můžeme rozdělit též dle parametrů 

na verbální a neverbální, kde neverbální komunikace dotváří význam komunikovaného. 

(Venglářová, a další, 2006) Verbální (slovní) komunikací rozumíme dorozumívání 

se pomocí slov, popřípadě jinými znakovými symboly. (Vybíral in Venglářová, a další, 

2006). 

Frgal uvádí, že mezilidská komunikace: „… není jen o sdělování obsahu, tedy 

samotné věcné podstaty. Jde o sdělování významu.“ (Frgal, a další, 2011 str. 13) Význam 

vnímá jako obohacený obsah, což je přidaná hodnota mezilidské komunikace. Jde 

v podsadě o přidání sdělení o vnitřním stavu samotného jedince, který přidává k faktickým 

sdělením. (Frgal, a další, 2011) 

Dle Venglářové a Mahrové se verbální komunikace dělí dále na jednosměrnou 

a obousměrnou. Za jednosměrnou se dá považovat buď např. text v knize, nebo i monolog 

druhé osoby. Jako obousměrná komunikace je vnímán rozhovor mezi dvěma a více jednici. 

Dalšími skupinami může být komunikace masová, kdy nemáme možnost reagovat 

na přijatá sdělení (rozhlas) a komunikace vnitřní, kterou používáme k sebereflexi 
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či uvažování. (Venglářová, a další, 2006) (Plamínek, 2000) Důležitým předpokladem 

pro komunikaci je i motivace komunikovat. 

Složkami verbálního projevu nejsou jen zvolená slova, ale i rychlost řeči, hlasitost, 

pomlky, výška hlasu, přítomnost parazitických slov, délka projevu a jeho intonace. 

(Venglářová, a další, 2006) 

Neverbální komunikační dovednosti můžeme jinými slovy nazvat řečí těla. „Patří 

mezi ní všechny projevy, které vysíláme, aniž bychom mluvili, a i ty, kterými řeč 

doprovázíme.“ (Venglářová, a další, 2006 str. 39) Je používána k tomu, abychom s ní 

podpořili komunikaci verbální nebo ji úplně nahradili. Jejími součástmi jsou mimika 

obličeje, přiblížení či oddálení, dotek, fyzický postoj, pohyb, gesta, pohledy, úprava 

zevnějšku. (Venglářová, a další, 2006) 

Velmi podobně se na komunikaci dívá Janáčková, která v knize uvádí, 

že komunikovat znamená sdělovat. Jedná se o sdělování informace prostřednictvím signálů 

a prostředků ústních, písemných, mimikou, gesty a dalším neverbálním chováním. 

Sdělování probíhá většinou mezi dvěma a více lidmi, pomocí tisku, rozhlasu a jiných 

médií. (Janáčková, 2009) 

2.1.2 Naslouchání 

Neboli sociální percepce, kterou lze popsat jako psychický proces, během kterého 

prostřednictvím svých smyslů přijímáme informace z okolního prostředí. (Jiřincová, 2010) 

Z výše uvedeného textu vyplynuly informace týkající se základní teorie komunikace 

mezi dvěma a více osobami a teorie sdělování. Další velmi podstatnou částí komunikace 

z pohledu výměny dat mezi dvěma a více jedinci je příjem informací – naslouchání. 

Navážu na Janáčkovou, která uvádí, že komunikovat znamená vysílat, přijímat a dešifrovat 

signály z vnějšího světa. (Janáčková, 2009) Čímž se dostáváme k druhé části komunikace 

– příjmu informací. I Obst definoval, že: „komunikací rozumíme přenos informací 

od odesilatele k příjemci za předpokladu, že příjemce informaci porozuměl.“ (Obst, a další, 

2006 str. 48) 

Stejně, jako Schulz von Thunovo dělení aspektů sdělení na čtyři části, dělí autor 

do čtyř úhlů i naslouchání. Nazývá jej termínem naslouchání čtyřma ušima. Z nich jedno 

ucho je nastaveno k naslouchání věcným sdělením, které k nám zdroj vysílá, tzv. věcné 

ucho. Druhým uchem je vztahové ucho, které projevuje senzitivitu k postojům vůči své 

osobě. Lidé s preferencí tohoto ucha mohou být vztahovační, brát si vše osobně a snadno 

se cítit napadáni a uraženi. Třetím je ucho sebeprojevové, které zkoumá, jaké je 

momentální nastavení člověka, který nám sdělení předává. V případě, že nám dotyčný 
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vynadá, že je v pokoji nepořádek, člověk s dominancí vztahového ucha si řekne, že to je 

jeho vina, že je nepořádný. Člověk s vnímáním spíše skrze sebeprojevové ucho studuje, 

proč je zdroj tak špatně naložen a proč mu vadí nepořádek v pokoji. Posledním je výzvové 

ucho, které je citlivé na výzvy ve sdělení. Člověk používající nejvíce toto ucho, bude 

ve snaze se zavděčit, reagovat na jakoukoliv výzvu (i nevyřčenou) ve sdělení zdroje. Často 

i na výzvu, která ve sdělení není. (Schulz von Thun, 2005) 

 

Obrázek 3: Čtyřuchý příjemce dle Schulz von Thuna 

 

Součástí naslouchání je i funkce zpětné vazby. Zdroj neboli člověk, který sděluje, 

při procesu sdělování pozoruje příjemce sdělení a dle jeho reakce může upravovat 

či modulovat formu svého sdělení, například za účelem lepšího porozumění toho, co by rád 

předal. (Plaňava, 2005) Svými reakcemi tedy můžeme ovlivňovat i člověka, který nám 

právě něco sděluje. 

2.1.3 Konflikt 

V této kapitole se budu zabývat pouze stručným pojmenováním konfliktu, jakožto 

součásti procesu komunikace. 

V knize Konflikt, koření života se píše, že běžnou součástí mezilidské komunikace 

jsou konflikty. Toto slovo je odvozeno z latinského slova conflictus, což v překladu 

znamená srazit se spolu. V komunikaci se jedná o situaci, když se vyskytne nedorozumění 

mezi dvěma a více lidmi. 

Každý konflikt má svůj cyklus a odvíjí se od toho, jak se ke konfliktu stavíme. 

Náš postoj ke konfliktu ovlivnila spousta faktorů, mezi které patří zkušenosti z dětství, 

naučené chování z rodiny, školy a od přátel, postoje prezentované médii a vlastní 

zkušenosti s konflikty. 

V první fázi, než tedy dojde ke konfliktu samotnému, je důležitý náš postoj 

vytvářený v průběhu času. Ve druhé fázi dojde ke konfliktu a ve třetí k naší odezvě. 
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Odezvou je myšlena naše reakce na konfliktní situaci. Jelikož máme naučené stereotypy, je 

možné, že naše reakce budou podobné a vypovídající o nás samotných. Poslední fází je 

následek, který je důsledkem naší reakce. 

V rámci tohoto cyklu je možné s konflikty pracovat, jelikož v každé jeho fázi 

můžeme ovlivnit něco, co může vést k jeho pozitivnímu či negativnímu vyústění. 

V konfliktu samozřejmě také záleží na postojích i druhé strany. (Sadalla, a další, 2004) 

2.1.4 Zásady pro úspěšnou komunikaci 

Vzhledem k vysokému významu komunikace pro život a pro společnost, bylo studiu 

podrobeno i to, jak máme komunikovat správně. Na komunikaci totiž závisí kvalita našeho 

života, úspěch, porozumění okolím a spousta jiných věcí. I pohledy na správnost 

komunikace se u různých autorů liší. 

Plamínek dělí zásady úspěšné komunikace opět na čtyři podskupiny, jimiž jsou 

porozumění sobě, mluvení pravdy, porozumění ostatním a respekt pro ostatní. Toto pojetí, 

spíše životní filosofie, poukazuje na to, že rozumět sobě samému, je důležité 

pro kompaktnost sdělovaných informací. Pokud vysílám druhé osobě sdělení o svém 

vnitřním stavu, kterou zároveň řečí těla popřu, způsobuje to komunikační nesoulad. 

Vnímání vlastních vnitřních procesů je však mnohdy velmi náročné, jelikož je snadněji 

vidí druhá osoba než my sami. Pro dobrou komunikaci je proto třeba být dobrým znalcem 

sebe sama a umět dobře pojmenovávat, co se uvnitř děje. V návaznosti na sebepoznání jde 

i pravdomluvnost, která zajistí, že ústa i tělo budou vysílat stejné sdělení a pro příjemce 

bude mnohem snadnější mu porozumět a přijmout jej. V upřímnosti je tedy cesta 

k minimalizaci rozporů v našem sdělení. Třetím bodem je empatie, schopnost porozumět 

ostatním. Zatím, co se první dvě kritéria týkala více části sdělení, tato zásada je vztažena 

k naslouchání. Mimo jiné, nám pochopení okolí přinese velké množství informací, které 

můžeme použít pro zvýšení efektivity a kvality komunikace. Pochopení příjemce nám 

může pomoci upravit formu sdělení tak, aby pro něj byla nejsnáze přijatelná. Respekt pro 

ostatní, přijetí toho, že každý člověk má jiný náhled na svět a vnímá realitu z jiného úhlu 

a že nejenom můj názor je ten správný, nám může být inspirací, zdrojem nových idejí 

a minimalizovat množství konfliktů a komunikačních nedorozumění, které by plynuly 

z přesvědčení, že já jediný mám pravdu a vidím věci správně. (Plamínek, 2000) 

Pro srovnání uvádím kriteria pro úspěšnou komunikaci nahlížená z více věcného 

pohledu zdravotnického pracovníka z knihy Venglářové, která uvádí, že je třeba mít 

sdělení jednoduché - stručné, s běžnými výrazy, a ověřovat schopnost porozumění 

ze strany naslouchajícího, stejně jako vyžadovat reprodukci přijatého sdělení pro ověření 
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pochopení. Druhým kriteriem je stručnost sdělení, která zajistí věcnost a profesionalitu 

sdělení, nezahltí příjemce a nechává prostor pro doptání. Dalším bodem je zřetelnost 

sdělení, která obnáší specifické vyjádření vylučující omyly či nepochopení situace. 

Vhodným načasováním zajistíme co nejlepší podmínky pro přijetí či pochopení sdělení 

posluchačem. Adaptabilita vystihuje pojem zpětné vazby, kdy přizpůsobujeme své sdělení 

reakcím a schopnostem vnímat příjemce, tak aby byla míra přijatých informací co nejvyšší. 

(Kozierová in Venglářová, a další, 2006) 

Booher staví jako prioritu pro úspěšnou komunikaci získání důvěry lidí se kterými 

komunikujeme. Prvním doporučením, jak důvěry snáze dosáhnout, je objevování 

společných rysů, jelikož lidé mají sklon být příchylnější a snáze získávají důvěru k osobám 

sobě podobným. Dalším krokem je projev zájmu a soucitu, což je něco, co lidé oceňují, 

obzvláště v  nelehkých situacích a dobách. Rad je celkem dvacet a týkají se ohleduplnosti, 

upřímnosti, zodpovědnosti, přesnosti, profesionality, umění přijmout zodpovědnost 

a opravdovosti člověka jako takového. (Booher, 1999) 

 

2.2 Komunikace v organizaci 

Výše text pojednával o obecných principech a dělení mezilidské komunikace. Je 

důležité pochopit, jak probíhá komunikace v základu, jelikož každé další odvětví 

či specifikace komunikace obnáší i tento základ – výměnu informací mezi dvěma a více 

jedinci, která se od teď již bude lišit zasazením do specifického prostředí. 

Jelikož se tato práce týká komunikace v organizaci a to především komunikace 

v týmu, budou následující odstavce koncipovány tak, aby se zabývaly shrnutím teorie 

komunikace z tohoto úhlu pohledu. 

 „Dostatek potřebných informací a vzájemné porozumění patří k základním 

podmínkám fungování každé organizace a je stejně důležité, jako udržování optimálního 

počtu pracovníků, spravedlivé odměňování nebo vytváření dobrých pracovních 

podmínek.“ (Šimková, 2009 str. 84) 

„K dosažení koordinovaných výsledků je zapotřebí dobře fungující komunikace.“ 

(Armstrong, 2008 str. 661) 

2.2.1 Historie vývoje komunikace v organizačních strukturách 

Z literatury vyplývá, že komunikací se organizace začaly hlouběji a odborně zabývat 

až s nástupem průmyslové revoluce v době, kdy se začalo hledět na úspory a efektivnější 

organizaci práce.  
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Jak mapuje Nenadál a spol., historicky starší významnou etapou je mechanistický 

přístup, tzv. taylorismus, konce devatenáctého a počátku dvacátého století. V rámci něj byl 

vypracovaný přesný systém mapování práce a z něj vyplývajících optimálních 

standardizovaných procesů. Nebyl kladen žádný důraz na osobní zaujetí a realizaci 

pracovníků, kteří chodili do práce jen, aby odpracovali povinnou dobu, neměli hlubší 

zájem o práci a nebyli motivováni k jejímu zlepšování. Od vedení byl vyžadován respekt 

nařízení a plnění povinností. 

V meziválečném období se začala rozvíjet škola mezilidských vztahů, jejímž 

zakladatelem byl Elton Mayo. Ten přišel na to, že bez spolupráce se zaměstnanci nemají 

firmy v konkurenčním prostředí příliš šanci na úspěch. Proto prováděl experimenty, které 

dokázaly, že pokud je se zaměstnancem zacházeno s úctou a je mu nasloucháno, je ten 

daleko motivovanější k vyšším výkonům a loajalitě. Spolupráce se zaměstnanci začala být 

vnímána jako konkurenční výhoda oproti ostatním firmám. 

Ve čtyřicátých letech přišel Doughlas McGregor v rámci humanistického přístupu 

s teorií X a Y, kdy první z nich popisuje přirozený lidský sklon k lenosti, pasivitě, 

vyhýbání se zodpovědnosti, neochotě k rozhodování a nutnosti motivovat je k práci 

metodou odměn a trestů. Teorie Y se naopak věnuje přirozené lidské aktivitě, 

samostatnosti a odpovědnosti. V komunikaci se potom odráží otevřenost, oboustranná 

zpětná vazba, která podněcuje aktivitu, motivaci k práci a zájem o organizaci. 

Koncem padesátých let přišel ke slovu systémový přístup, reagující na rychle 

se rozvíjející technologie a změny ve světě. Na komunikaci je v něm kladen velký důraz, 

jelikož dobrá komunikace usnadňuje a urychluje zavádění změn, reagujících na měnící 

se okolí a přizpůsobování se trhu. 

Od osmdesátých let na systémový přístup navázal přístup narativní, který dále klade 

důraz na rozvoj dalších komunikačních dovedností. Svět se rychle vyvíjí, nároky se zvyšují 

a dobrá komunikace je jediný způsob, jak rychle reagovat na nevyzpytatelnou dobu. 

(Nenadál, a další, 2008) 

A  
B  C  

Obrázek 4: Frederick Winslow Taylor (A), George Elton Mayo (B), Douglas McGregor (C)  
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2.2.2 Přenos informací v organizaci 

„Podstatou řízení jakéhokoliv společenského systému je neustálá výměna a přenos 

informací – komunikační proces. Cílem tohoto procesu je dosáhnout vzájemného 

dorozumění a součinnosti, které by vedlo ke splnění stanovených cílů.“ (Gladkij, 2003 str. 

260) 

Gladkij a Šimková dále rozlišuje komunikaci: 

 horizontální 

 vertikální 

 diagonální 

Horizontální komunikací se myslí komunikace mezi jednotlivci, útvary 

a organizacemi na stejné úrovni a vzájemná koordinace. Vertikální komunikací zase 

komunikace mezi nadřízenými a podřízenými. Komunikační tok mezi zaměstnanci 

na různé organizační úrovni, kteří však nejsou ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti 

nazývá Šimková komunikací diagonální.  

V rámci požadavků na efektivní komunikaci uvádí například přesně definované 

komunikační vazby, z nichž vyplývá, kdo má kdy koho a o čem informovat, objektivitu 

předávaných informací, jejich jasnou formulaci, stručnost a věcnost, bezchybnou formální 

úpravu písemných materiálů a pozornost věnovanou kultuře předávání informací. (Gladkij, 

2003) (Šimková, 2009) 

 

 

Obrázek 5: Směry toku komunikace 

 

Jiné dělení komunikace uvádí Šimková, a to na komunikaci: 

 formální 

 neformální 

Formální komunikací je myšleno předepsané komunikační propojení jednotlivých 

funkcí. Je jasně stanoveno, kdo koho informuje, o čem, kdy a jakým způsobem.  V případě 

funkčnosti této komunikace zajišťuje dělbu práce mezi jednotlivými sektory 
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či zaměstnanci, poskytuje zpětnou vazbu, vylučuje duplicitu informací a podporuje systém 

řízení. Autorka dále uvádí, že tato forma komunikace však ne vždy probíhá hladce, 

obzvláště v centralisticky řízených organizacích, kde se mohou projevit její nevýhody, jako 

jsou pomalá rychlost předávaných informací, riziko zkreslení informací, velké náklady 

na přenos a zpracování informací, převaha vertikální komunikace shora dolů (příkazy), 

nedostatečná zpětná vazba. Příčiny snížené funkčnosti formální komunikace mohou být 

různé, nesprávný styl řízení, snaha o zatajování informací, snaha o jejich tendenční výklad. 

Neformální komunikace bují v místech, kde jsou mezery v komunikaci formální. 

Nedostatek informací z oficiálních zdrojů si subjekty vyhledávají u zdrojů neoficiálních 

na základě neformálních mezilidských vztahů založených na vzájemných sympatiích, 

společných zájmech, fyzické blízkosti a vzájemné prospěšnosti. Jak se nabízí, kromě 

náhodnosti předaných informací mohou mít dále charakter poplašných zpráv či různých 

fám. Mohou se vyznačovat i silným emocionálním zabarvením informací. V pozitivním 

aspektu je důležitou součástí organizační kultury jako formální komunikace a pokud 

nenahrazuje její funkci, umožňuje získat rychlejší informace, podporuje pružnější 

fungování organizace a rozvíjí neformální vztahy mezi lidmi. V negativním aspektu může 

však být zdrojem šíření nepravdivých nebo záměrně zkreslených informací a může sloužit 

k vyvolávání strachu a napětí v organizaci. K jejímu rozvoji lze využít pořádání 

společenských setkání, neformální diskuse, systém otevřených dveří u vedoucích 

pracovníků anebo manažerské procházky podnikem. 

Další způsob dělení komunikace v organizaci může být, dle Šimkové, s ohledem 

na formu přenosu informací na komunikaci: 

 ústní 

 písemnou 

Ústní komunikace je nejběžnější formou komunikace v organizaci. Sdělení ovlivňují 

již výše uvedené aspekty, jako jsou zbarvení hlasu a intonace. Výhodou je rychlost předání 

informace a možnost obdržení okamžité zpětné vazby. Nevýhodou je ztráta času, pokud 

sdělení nemá požadovaný účinek a absence zápisu o průběhu komunikace. 

Písemná komunikace je užívaná například pro hromadná sdělení. Může mít též formu 

oficiálního dokumentu, jako je dodací list, reklamační zápis, příjemka, výdejka, zápis 

z porady, metodika, standard, nástěnka a podobně. Výhodou je možnost důkladnější 

přípravy, oslovení většího množství lidí, větší váha dokumentu a existence zápisu 

o předání informace pro kontrolu. Nevýhodou je větší byrokracie, opoždění přenosu 
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informace, absence okamžité zpětné vazby a možnost nepochopení sdělení příjemcem 

zprávy. (Šimková, 2009) 

Mikuláštík (2010) dělí manažerskou komunikaci do většího počtu skupin 

na odbornou (mezi lidmi z oboru používající stejný slovník), kompetentní, lidskou 

(respektující partnera), technickou (pomocí technických prostředků), verbální a neverbální, 

činnou (komunikace skrze udávání příkladu), přímou a zprostředkovanou, interní a externí, 

informativní, přesvědčovací, konfliktní, logickou, emoční a etickou. 

Některé kategorie se shodují s výše uvedeným dělením komunikace i z jiných zdrojů, 

jiné jsou zas zcela nové, jako například komunikace činná či druhy komunikace mající 

konkrétní účel či emoční podbarvení (přesvědčovací, konfliktní, logickou, emoční). 

2.2.3 Projevy nefungující interní komunikace 

Z výše uvedeného vyplývá, jakým způsobem může být komunikace v zařízení dělena 

a jak lze zvýšit její efektivitu. Tato kapitola se bude zabývat tím, jak se nefunkční 

komunikace může projevovat, což může ulehčit diagnostiku komunikace v zařízení a lépe 

odhalit zdroje nedorozumění. 

Holá (2006) uvádí, že nejčastějšími projevy komunikačních chyb či jejího nedostatku 

jsou nedostatek informací, neúplné a nejednoznačné informace. Z nich potom vzniká 

informační šum, který snižuje efektivitu organizace. Příčiny nedostatků se mohou 

vyskytovat v různých fázích přenosu informace, mohou být způsobeny i nefunkčností 

informačních systémů, neprůchodností komunikačních kanálů nebo pouhým 

podceňováním komunikačního procesu. Dle Ramseyho jsou často příčinou nesprávné 

domněnky manažerů samotných o manažerské komunikaci, nejvíce se týkající manipulace 

a zadržování informací, zjednodušování a bagatelizování samotného komunikačního 

procesu, pocitu, že se komunikační systém nastaví sám a spontánně či že komunikace 

je jednosměrná záležitost od vedení k podřízeným. (Ramsey in Holá, 2006) 

Problémem a selháním vedení organizace také může být vedení pracovníků 

a manažerů cestou odmítání otevřené komunikace, manipulace s informacemi k vlastnímu 

prospěchu a bezpečnosti. (Holá, 2006) 

Oblasti, ve kterých může docházet ke komunikačním bariérám v organizaci, jsou, dle 

Winklera, v první řadě filtrování informací, kdy zdroj nesděluje upřímně, co si myslí, 

ale například podřízený nadřízenému sděluje pouze to, co si myslí, že nadřízený chce 

slyšet. Další příčinou bariér může být výběrové vnímání, kdy je příčina na straně příjemce 

sdělení a obnáší to, že příjemce slyší, jinými slovy, pouze to, co slyšet chce. Emocionální 

stav příjemce může být též velkou překážkou pro tok informací či jejich přijetí, jelikož je 
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například prokázáno, že extrémní emoce snižují naši schopnost vnímání a nálada zase to, 

jak zprávy přijímáme. Jazyk může zavinit mnohá nedorozumění počínaje rozdílnou 

terminologií a lišícím se vnímáním výrazů v jiných kulturních a zeměpisných podmínkách 

konče. Překážkou mohou být i neverbální projevy neodpovídající verbálně sdělovanému 

či projevu rozpornosti sdělení v čase. (Winkler, 1998) 

Další faktory ztěžující komunikaci dělí Šimková na vnější a vnitřní. Vnějšími faktory 

je pracovní prostředí – hluk, nepohodlí, cizí osoby v místnosti, nevlídné klima, příliš 

potichu vysílané informace, špatně čitelné informace. Mezi vnitřní faktory řadí momentální 

psychický stav člověka (bolest hlavy, emoce, únava, stres), odlišné vzdělání a znalosti 

v jiném oboru (nestejný „slovník“, vnímání témat z jiných úhlů pohledu), kulturní rozdíly, 

jednosměrnost komunikace ve vertikálním směru, neschopnost být nad svými emocemi, 

negativní postoj k tématu, nerovný postoj k druhým lidem ovlivněný sympatiemi, 

sebevědomí daného jedince, komunikační dovednosti, nedostatečná příprava komunikace 

či přebytek nebo nedostatek informací ve sdělení. (Šimková, 2009) 

Nefungující komunikace v zařízení může být pro pracovníky nebo týmy příčinou 

frustrace, demotivace, pasivity a nerozhodnosti, které následně vyústí ve vyšší fluktuaci 

zaměstnanců, špatnou koordinaci procesů a činností, nezájem o vytyčené cíle, stanovení 

špatné strategie z důvodu nepřesné zpětné vazby, neefektivní marketingové řízení 

a následnou konkurenční neschopnost celé firmy. Taktéž signály vedení, že nejlepším 

předpokladem pro budování kariéry a udržení pozice je tichý souhlas se vším, co firma 

dělá, je pro firmu v důsledku poškozující, jelikož vede taktéž k nejistotě, frustraci, 

lhostejnosti a na konci k nezájmu zaměstnanců vyúsťujících v jejich neloajálnost a odchod 

z firmy. (Holá, 2006) 

Jako příklady nefunkční komunikace z praxe českých firem uvádí Hloušková 

zastaralou organizaci práce, která nejde s dobou, ale zaostává ještě v dobách, kdy byla 

výroba jednoduchá. Dále vysokou hierarchickou strukturu a rozhodovací proces, 

nedostatečně otevřenou komunikaci. Nedostatečnou snahu firem pochopit svého 

komunikačního partnera, nevyvinutý a nedostačující systém zpětných vazeb a převážně 

jednostrannou vertikální firemní komunikaci směrem dolů. (Hloušková, 1998) 
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3 TÝMY V ORGANIZACÍCH 

Při nahlédnutí do Ottova slovníku naučného se dozvíme, že team (tým) je odvozeno 

z anglického slova, kdy je ve sportu jistý počet osob, zavázaný ke společné činnosti, tedy 

mužstvo nebo strana při hrách míčových, veslování a podobně. (Otto, 2003) Převedeno 

do roviny organizací a firem, je tedy týmem myšlena skupina lidí, která společně plní 

vytyčený úkol nebo chce dosáhnout společného cíle, čehož je možné dosáhnout jen při 

spolupráci všech členů. 

Na skupinu je opět možné nahlížet z několika pohledů. Podle Mikuláštíka se skupina 

dá v základu vymezit kvalitativně, tedy vzájemnými kontakty a interakcemi, 

či kvantitativně, kdy je tvořena alespoň dvěma osobami. Větší míra důvěry 

a angažovanosti ve skupině u jedince vzniká v případě, že ten ve skupině nachází naplnění 

svých potřeb. V případě, že toto uspokojení člověk nenachází, může se vůči skupinám stát 

nedůvěřivým. (Mikuláštík, 2010) 

Teoretický úvod k problematice týmů jsem shledala relevantním k tématu celé práce. 

Obzvláště k praktické části práce, zabývající se poradou multidisciplinárního týmu. 

 

3.1 Vznik týmu/pracovní skupiny, indikátory funkčnosti 

Tým je skupinou lidí, ale jak uvádí Krüger hned v první kapitole své knihy, „skupina 

ještě není tým“. (Krüger, 2004 str. 13) Tento názor sdílí i Mikuláštík, který uvádí, že aby 

mohla být skupina týmem, potřebuje splňovat podmínky účasti jejích členů na společném 

díle různým přístupem k aktivitám, které vytváří společné dílo. (Mikuláštík, 2010) Co je 

tedy třeba udělat pro to, aby tým vzniknul? Ve stejné kapitole Krügerovy knihy Vedení 

týmů je uvedeno, že základními předpoklady pro vytvoření týmu ze skupiny je, aby se 

„spolupracovalo s jasnou orientací na dohodnuté cíle, na základě závazně dohodnuté 

organizace práce“ a zároveň se „v týmu budovala důvěra a loajalita.“ Ke špičkovým 

výkonům týmu však dle Krügera vede, když existuje jeden společný zájem a jednoznačný 

cíl skupiny, skupina a cíle mají jasnou prioritu, dojde k potlačení vnitřních bojů, 

ve skupině je cílově a účelově orientovaná komunikace a členové skupiny jsou loajální 

a věří skupině stejně jako sobě navzájem. Neméně významnými složkami pro splnění výše 

uvedeného, však stejně nakonec zůstává organizace týmu, kvalifikace jeho členů a míra 

jejich spolupráce. 

Formálními skupinami v organizacích mohou být skupiny příkazové, pracovní týmy, 

sebeřídící týmy a dočasné pracovní skupiny. (Winkler, 1998) 
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Podle Krügera je proto třeba, aby skupiny prošly třemi fázemi vývoje, než se stanou 

výkonnými týmy a to fází, kdy se tým formuje, což obnáší sestavení týmu, volba 

vedoucího, získávání členů. Ve druhé fázi potřebuje skupina dospět ke konkrétním cílům 

a pojmenovat jednotlivé etapy po cestě k těmto cílům, kdy se ujasní kompetence týmu 

a zorganizuje se týmová práce. Ve třetí fázi jsou, pro správný postup práce, mobilizovány 

aktivační týmové potenciály. (Krüger, 2004) Podle Thomase zas čelí již existující nebo 

nově vzniklé týmy, stejným výzvám. Jsou jimi budování vztahů, vytváření pozitivní 

pracovní atmosféry a ustanovení uznaných pracovních procesů. (Thomas) 

Mikuláštík pracovní skupinu kategorizuje jako „… specifický případ malé 

sekundární a formální skupiny.“ Pod pojmem sekundární skupina se rozumí „skupina 

charakteristická spíše náhodnými vztahy, které mohou být důsledkem určitého společného 

zájmu nebo společného úkolu. Mezilidské vztahy nemají charakter vztahů trvalejších. 

Příkladem mohou být takové skupiny, jako je sportovní klub, parta, pracovní skupina.“ 

Formální skupinu uvádí jako skupinu mající neosobní charakter, ve které platí dost 

neosobní pravidla a to jak o funkci skupiny, tak o volbě vůdce, hierarchii funkcí, 

uplatňovaných sankcích, stanovování cílů a formách jejich dosahování. Formální skupiny 

vznikají zásahem zvenčí, zásahem určité instituce a stanovené cíle mají neosobní 

a nadosobní charakter jako je pracovní skupina. Ale neznamená to, že by skupina měla jen 

formální charakter. I ve formálních skupinách se vytvářejí neformální vztahy. (Mikuláštík, 

2010) 

Tentýž autor uvádí, že pracovní skupiny nejsou většinou homogenní. Členové mají 

obvykle jiný věk, pohlaví, místa bydliště, náplň činnosti, praxi na pracovišti i vzdělání. 

Dále nabízí různé sledovatelné aspekty pracovních skupin, které určují její výkonnost, 

dynamiku, stabilitu a uspokojování potřeb jednotlivců, čímž doplňuje Krügerovo vytváření 

týmu. Aspekty jsou velikost skupiny (optimální skupina je kolem pěti členů), soudržnost 

skupiny (má své přímé a nepřímé úměry, kdy míra soudržnosti je přímo úměrná 

se závislostí členů na skupině a mírou jejich osobního uspokojení a naopak je soudržnost 

nepřímo úměrná k velikosti skupiny, kdy platí, že čím menší skupina, tím vyšší 

soudržnost), homogenita, flexibilita, pevnost, polarizace skupiny (míra zaměřenosti 

na určitý společný cíl), stabilita, intimita, autonomie skupiny, skupinové pozice, 

atraktivnost skupiny, skupinová participace, skupinová závislost. Jak Krüger, 

tak Mikuláštík se shodují na tom, že výkonnost skupiny při plnění úkolů závisí na ochotě 

členů pracovat pro její cíle. (Mikuláštík, 2010) (Krüger, 2004) 
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Efektivně pracující skupinu neboli tým, můžeme též identifikovat dle přítomnosti 

synergie. Podle Bělohlávka nejsou výsledky týmové práce snadno měřitelné pouhým 

součtem výsledků jednotlivců. Synergii popisuje jako přidanou hodnotu týmové práce, 

při které dochází k doplňování nedostatků jedněch schopnostmi druhých či stimulováním 

myšlení nápady jiných členů. Tím vším vzniká něco nového. Výkon pracovní skupiny 

potom převyšuje souhrn možností jednotlivých členů. Matematickou formulí je možné 

vyjádřit tento efekt vzorcem: 

     1 + 1 + 1 = 5 

Příčinou synergie mohou být rozdílné znalosti a zkušenosti jednotlivých členů týmu, 

obzvláště v řešení mezioborových témat. Nápady členů mohou být inspirací pro zbytek 

pracovní skupiny, takže pokud někdo přijde i s nereálným nápadem, ten může kolegu 

inspirovat k vymyšlení podobného, ale realizovatelného. Dále tým nabízí různé typy lidí, 

kteří se mohou rozdělit všechny části realizace nápadu od jeho vzniku až po aplikaci, 

každý dle toho, co mu jde nejlépe. Významnou roli hraje též pocit odpovědnosti vůči 

spolupracovníkům či zdravá soutěživost v rámci skupiny. Stimulující je též tlak 

spolupracovníků k vyšším výkonům. Obzvláště slabší členové mohou v týmu cítit oporu, 

obnovit svou víru ve zdar a najít povzbuzení. V neposlední řadě bývá projekt přijímán lépe 

a brán důvěryhodněji, pokud je prezentován jako dílo kolektivu než jednotlivce. 

V opačném případě lze ale popsat i jev negativní synergie, která je jasným 

indikátorem dysfunkce týmu. V něm dochází k tomu, že výsledky týmu jsou nižší 

než součet práce jednotlivců. Vyjádřeno vzorcem: 

1 + 1 + 1 = 1 

Příčinami negativní synergie a také indikátory oblastí ke zlepšení týmové spolupráce 

mohou být rozdílnost cílů jednotlivých členů týmu, například prosazování vlastních zájmů 

na úkor skupiny. Dále snaha jednotlivců o sebeprosazení, nebo naopak neschopnost 

jedince prosadit dobrý názor ve skupině. Obojí by se dalo zahrnout do bodu 

nedostatečného řízení diskuse ve skupině, což potom dává prostor členům s „ostrými 

lokty“ a bere prostor méně asertivním jedincům. Občas může být na škodu pomalé tempo 

skupinového rozhodování, obzvláště pokud je třeba reagovat svižně. Podvratným 

způsobem může fungovat i negativní tlak skupiny, která se bude snažit ovlivnit jedince 

s vyšším výkonem a strhnout jej k nižší výkonnosti. Na tento jev navazuje podvědomý 

lidský strach z odlišnosti a neochota jedinců bránit postoj skupinou nesdílený. Svůj díl 

může mít i skupinová lenost, kdy dochází ke snížení výkonu jednotlivce poté, co pochopí, 

že výsledek záleží i na práci ostatních. Posledním bodem jsou špatné mezilidské vztahy, 
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kdy vzájemné antipatie a nekolegiální, nepřátelské a nečestné chování mohou otrávit práci 

ostatním natolik, že řešení těchto incidentů bude ubírat čas určený k dosažení vytyčených 

cílů. (Bělohlávek, 2008) 

Pro ucelení uvádím Mikuláštíkem definované znaky účinné a tvořivé pracovní 

skupiny, které se v základu shodují i se závěry Krügera a Bělohlávka, tedy že jsou 

si skupina i jednotlivci vědomi svých cílů, atmosféra ve skupině je neformální, uvolněná 

a vstřícná, otevřená a bezpečná, členové skupiny si navzájem naslouchají, vyslechnou 

si nápady i případný nesouhlas s jejich názorem. Nezapomínají, že jde prvotně o vyřešení 

problému a ne mocenský boj. Kritika by měla být vždy konstruktivní a neútočná. 

Rozhodování se dosahuje cestou souhlasu nadpoloviční většiny. V případě přijetí 

rozhodnutí se úkoly z něj vyplývající rozebírají rovným dílem. Vedoucí skupiny si je 

vědom, že jeho funkce je o službě a ne o prestiži. Není tedy autokratickým vládcem 

a skupině rozhodnutí nediktuje. Jeho role se střídá. (Mikuláštík, 2010) 

Přínos týmu spočívá, dle Nenadála, především v tom, „…, že se tým spíše vyhne 

špatným alternativám nebo rozhodnutím, rychleji v něm vznikají nové nápady a návrhy, 

využití týmových praktik (např. brainstormingu) zajišťuje vyšší výkonnost týmu, než by 

mohla být výkonnost jednotlivce. Týmová práce vzbuzuje u členů týmu větší nadšení 

a motivaci k vytváření nových produktů.“ (Nenadál, a další, 2008 str. 208) 

O práci s problematickými týmy, kde je uveden rozbor týmů a okolností, které 

podporují nebo podrývají efektivitu týmu, pojednává Schuman ve své příručce. (Schuman) 

 

3.2 Sestavování týmu 

Tato kapitola se bude zabývat tématy sestavování týmů, pohledy na jednotlivé role 

v týmu a z nich vyplývajícími povinnostmi a důsledky. 

Krüger (2004), v kapitole Jak se vytváří tým, upozorňuje, že zřídkakdy máme 

možnost stavět svůj pracovní tým s neomezenými možnostmi výběru z personálních 

zdrojů. Přesto na počátku každého týmu stojí úvaha, zdali máme to správné složení lidí 

nebo jak jej vytvoříme? Je třeba si ujasnit, kdo se hodí jako vedoucí týmu, jak má být tým 

velký a jaké má mít složení. 

Mikuláštík se ve své knize, v kapitole Vytváření pracovních skupin, odkazuje 

na Belbinovu typologii devíti týmových pracovníků a uvádí, že při vytváření týmů je třeba 

mít v něm zastoupeny všechny role. Pokud bychom si vybírali mezi člověkem 

odpovídajícím těmto rolím a někým jiným, kdo by měl vysokou pracovní způsobilost 
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a odbornost, měl by mít první přednost pro kompletaci pracovní skupiny. (Mikuláštík, 

2010) 

Z pohledu Freemantla v knize Superšéf, nemůže být manažer manažerem, pokud 

si nevytvoří vlastní tým. (Freemantle, 1995) Ne vždy je však nutné, aby tým tvořil jeho 

vedoucí či manažer na vedoucí pozici. „Týmy mají své zadavatele (zaměstnavatele), např. 

vedoucí odboru, oddělení nebo skupiny, kteří zpravidla nesou vůči týmu celkovou řídící 

odpovědnost a to i disciplinární. Stále více se projevuje to, že vedoucí pracovníci přebírají 

i úkoly koučů, což znamená, že týmy utvářejí a dále rozvíjejí.“ (Krüger, 2004 str. 21) 

Z toho vyplývá, že zadavatelem týmu může být osoba, která nebude součástí týmu. Může 

týmu ale zadávat úkoly, koučovat jej a má za jeho práci a výsledky zodpovědnost. Nemusí 

to být tatáž osoba, kterou je vedoucí týmu. Na druhou stranu, ačkoliv stojí zadavatel mimo 

skupinu, skupina sama vedoucího týmu potřebuje. „Praxe ukazuje, že i vysoce rozvinuté 

týmy, pracující už velmi kooperativně, se neobejdou bez svého vedoucího. Když se totiž 

cítí být příslušným pro všechno a práce není rozdělena podle úkolů a schopností, tým 

se stane neproduktivním.“ (Krüger, 2004 stránky 21-22) 

Výběr členů skupiny může provádět zadavatel skupiny, zadavatelem určený vedoucí 

skupiny nebo personalistické oddělení firmy. Na výběru se často podílí i psychologové, jež 

jsou, díky využívání standardizovaných metod, zárukou kvalifikovanějšího výběru členů 

týmu než by bylo intuitivní rozhodování manažerů či personalistů. (Mikuláštík, 2010) 

V té samé kapitole Mikuláštík (2010) dále uvádí, že pokud by rozhodování 

neprováděli psychologové, měl by manažer kandidáty posuzovat s více lidmi, výběr by měl 

být ze tří až pěti kandidátů a posuzována by měla být kandidátova pracovní náplň, 

pracovní předpoklady, schopnosti a specializace stejně jako jeho týmová role, jeho 

přednosti a slabé stránky. 

K zajímavým výsledkům ohledně složení týmu došel Belbin. Ten během výzkumů 

prováděných s týmy na univerzitě Henley zjistil, že tým složený z osob, které měly při 

vstupních testech nadprůměrné výsledky, není rozhodně zárukou vítězství a dobrých 

výsledků. Při sestavování týmů pravidelně sestavili i tým složený z účastníků 

s vynikajícími výsledky testů, který nazývali Apollo. Z 25 případů složených týmů Apollo, 

tento tým vyhrál pouze třikrát. Nejčastěji tým končil jako šestý nebo čtvrtý. Účastníci totiž 

trávili spoustu času snahou o přesvědčení ostatních členů týmu o správnosti jejich nápadu, 

ale málokdy se setkali s úspěchem, jelikož i ostatní měli podobné záměry. (Belbin, 2012) 

Tato zkušenost může být povzbuzením pro vedoucí týmů, kteří mají pocit, 

že by potřebovali kvalitnější uchazeče. 
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3.3 Stádia vývoje týmu 

Za zmínku stojí fenomén stádií týmů. Pro zajímavost uvádím ta stádia, která popsal 

Bělohlávek a kol. Jsou jim: 

Orientace - obavy členů o své postavení, roli či cíle skupiny. Skupina nedůvěřuje 

ani sobě. Není jasné, kdo má rozhodující slovo. Vůdcové obvykle využívají tuto část 

k uchvácení vedení. 

Konflikt a výzva jsou časem vzájemného zkoušení a prověřování členů skupiny. 

Zjišťují záměry vůdce, zjišťují vlastní místo. Může docházet k drobným vzpourám 

ve formě stížností a výhrad. 

Ve fázi soudržnosti uznávaný člen, jež není vůdce, vyzývá skupinu k přebudování 

mocenské struktury. Otázky autority a moci jsou řešeny spíše věcně bez zbytečných emocí. 

Dochází k rozvoji týmového ducha. 

Opojení je fáze, kdy jsou zásadní rozpory autority vyřešeny, a vzniká tlak 

na vytvoření harmonie vztahů. Vyznačuje se dále zvýšenou aktivitou členů. 

Fáze zklamání obnáší borcení harmonie kvůli zjištění, že skupina nenaplňuje svůj 

potenciál. Soudržnost skupiny se snižuje. 

Konečnou fází je přijetí, kdy dojde ke znovuobjevení vůdce (často ne toho 

původního), který podněcuje k novému srovnání s požadavky reality. V této fázi se zvyšuje 

se pochopení členů. 

(Bělohlávek, a další, 2006) 

Thomas zase popisuje čtyři stádia vývoje, jimiž jsou formování, období „bouření“, 

normování a výkonu 
1
. Tyto fáze provází ve stejném pořadí období testování, konfliktů 

a vymezování uvnitř týmů, sdílení a činnosti a v poslední řadě období výkonu. (Thomas) 

 

3.4 Týmové role 

3.4.1 Vedoucí týmu 

První výraznou rolí v pracovní skupině je její vedoucí. Výše v textu vyplynulo, 

že vedoucí skupiny nemusí být její zřizovatel. Nemusí dokonce ani tým sestavovat a je 

také možné, že si svého vedoucího tým zvolí sám až poté, co bude plně sestaven a zahájí 

svou činnost. Vyplynulo ale také, že jeho role je v týmu nenahraditelná a pro jeho správný 

chod nezbytná. 

                                                 

1
 V anglickém originále fáze Forming, Storming, Norming, Performing 
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Vedoucí týmu by měl mít jisté předpoklady pro úspěšné řízení skupiny. Dle Krügera 

by měl umět tým koordinovat, moderovat, radit jeho členům, regulovat konflikty, 

prezentovat výsledky, reprezentovat tým navenek a jednat za něj. 

Autry dále tento pohled dále rozvíjí, když píše, že opravdovým vedoucím z nás 

nedělají pouze naše předpoklady a naučené chování. Jsou to naše činy, které za nás mluví 

a jsou pozorovatelné okolím. (Autry) 

 „… synergický efekt v týmu je závislý na schopnostech vedoucího týmu správně 

odhadovat povahu práce a rozhodnout se, zda bude řešena týmově nejraději individuálním 

úkolováním jednotlivců, a potom také na schopnosti vedoucího správně řídit jednotlivé 

faktory, které působí na efektivnost týmové práce.“  (Bělohlávek, 2008 str. 15) 

 Podmínkou dosažení synergie je přijetí následujících zásad. 

Správné rozhodnutí o vtažení týmu, které pojednává o tom, kdy je vhodné použít tým 

na řešení daného problému oproti zaúkolování jednotlivce. Úkoly by měly být 

komplexního charakteru, který vyžaduje odborníky z více oblastí. Dále úkoly tvořivé 

povahy, kde mohou členové týmu přijít s kreativními nápady. Zadání by mělo mít dostatek 

času, aby byl prostor pro diskusi a hledání. 

Umění využití potenciálu členů týmu. Vedoucí týmu by měl dobře znát své lidi, 

aby jim mohl přidělovat práci, která je bude rozvíjet a ne deptat. 

Stanovení společné vize a cílů, které umožní, aby se úsilí všech ubíralo stejným 

směrem. 

Individualizovat řízení různých členů týmu podle jejich osobních schopností. 

Používat efektivní metody práce.  

Mít příležitost sestavit nový pracovní tým dle potřeb stanoveného úkolu, což se 

ne vždy vedoucímu týmu podaří nebo stimulovat k práci tým již sestavený. (Bělohlávek, 

2008) 

Za zmínku stojí také Belbinova poznámka, že nadprůměrně inteligentním lidem 

vyhovuje jiný styl vedení než lidem méně obdařeným. (Belbin, 2012) 

Belbin dále zkoumal, jaké jsou vlastnosti úspěšného vedoucího týmu (předsedy 

společnosti) a jeho původní hypotéza o tom, že úspěšný vedoucí musí mít vysoké skóre 

v oblasti mentálních schopností a kreativity, se nepotvrdily. Ukázalo se, že nejúspěšnější 

vedoucí jsou ti, kteří měli výsledky standardizovaných testů spíše průměrné (výsledky 

testů CTA
2
 v rozmezí 75 a 80 bodů). Co je však odlišovalo, byly jejich osobnostní faktory, 

                                                 

2
 CTA (Critical Thinking Appraisal) – Test hodnocení kritického myšlení, jehož autory jsou Goodwin 

Watson a Edward M. Glaser, (Belbin, 2012 str. 199) 
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z nichž potom vzniknul „vzorec úspěšného předsedy“. Byl to následující soubor 

osobnostních rysů: důvěřivá povaha předsedy, který uměl druhé brát takové, jací jsou 

bez žárlivosti a podezíravosti, dále měli silnou základní dominanci, která vyvažovala jejich 

toleranci v prvním bodě a nakonec je spojoval silný a mravně podložený závazek vůči 

externím cílům a úkolům. Dalšími rysy bylo umění čelit klidně a vyrovnaně kontroverzním 

situacím, tíhnuli k praktickému realismu, byla jim vlastní sebekázeň, měli schopnost 

nadchnout svým entuziasmem a motivovat ostatní a nakonec měli sklon být odtažití a držet 

si odstup v sociálních vztazích. (Belbin, 2012) 

3.4.1.1 Možnosti řízení týmů 

Pro účel co nejvíce komplexního náhledu na téma praktické části práce, považuji 

za přínosné zmínit se ještě o možných stylech řízení týmů. Bělohlávek zde uvádí tyto 

techniky s ohledem také: „…na vedení mezioborového týmu, v němž máme řadu 

povinností, ale jsme obdařeni minimem pravomocí.“ (Bělohlávek, 2008 str. 89) 

Dělení je na taktiky: 

 racionální 

 tvrdé 

 měkké 

 versatilní komunikaci 

Racionální taktiky, využívané při příležitostech, kdy není očekáván velký odpor 

a silné emoce a spoléháme na to, že je náš partner v jednání logicky uvažující člověk, 

se dále dělí na podskupiny argumentace, obchodování a kompromisu. 

Tvrdé taktiky dělí autor dále na asertivitu, vyšší autoritu, koalici a vydírání. Je možné 

je využít v případech kdy je očekávám silný odpor a mohou vyvolat silné zhoršení 

vzájemných vztahů. 

Měkké taktiky jsou osvědčené především tam, kde máme nad partnerem 

v komunikaci velmi malou moc a očekáváme z jeho strany silný odpor. Patří mezi ně 

vytváření přátelství, podbízení či vytváření harmonie. 

Versatilní komunikace je ucelený a promyšlený systém měkké taktiky, přesněji 

vytváření harmonie. Jedná se o případ, kdy se v komunikaci přizpůsobíme osobnímu stylu 

partnera. Skládá se ze dvou kroků – zařazení partnera a volby komunikačního stylu. 

(Bělohlávek in Bělohlávek, 2008) (Deluga in Bělohlávek, 2008) 
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3.4.2 Další týmové role 

Zatímco o roli vedoucího mají autoři poměrně shodnou představu, dělení dalších rolí 

v týmu se již začíná více lišit. 

Velkou výpovědní hodnotu a identifikaci předpokladů pro týmové role, nám 

poskytnou dotazníky, zkoumání životopisu a také testy pracovní způsobilosti. Pomocnými 

prostředky mohou být testy inteligence, schopností, znalostí a dovedností, osobnosti. 

(Koubek, 2007) 

Typy zaměstnanců dle Kaisera a Koffeyho jsou čtyři. Dělícími parametry jsou dvě 

osobní vlastnosti a těmi jsou dominance a přátelský přístup. Podle míry zastoupení obou 

vznikly typy zaměstnanců, které jsou nazývány diktátor (dominantní a nepřátelský 

zaměstnanec), byrokrat (podřídivý nepřátelský zaměstnanec), výkonný typ (dominantní 

přátelský typ) a sociální typ (podřídivý přátelský). (Sakslová, a další, 2009) 

Krüger uvádí typologii založenou na orientaci pracovníků na venek či dovnitř 

v kombinaci s věcnou orientací či orientací na osoby. Podle těchto kriterií jsou typy 

nazývány diplomat (orientace navenek a na osoby, sebevědomý, dobře navazuje kontakt, 

získává důvěru a prezentuje, umí naslouchat), machr (orientovaný věcně a navenek, 

spouští změny, dokáže dobře vyhodnotit situaci, sebevědomý, plánuje, rozhoduje), 

moderátor (orientovaný na osoby a dovnitř, empatický, získává důvěru, přizpůsobuje 

se týmu, umí moderovat, vyvažovat zájmy, umí vyjádřit ocenění) a expert (věcná orientace 

dovnitř, logicko-analytické myšlení, inovativní, řeší detaily, kriticky pátrá po příčinách). 

(Krüger, 2004) Všechny typy mají své silné a slabé stránky a dobře se doplňují. 

S širším dělením týmových rolí přišel Belbin, který se ve svých dílech dlouhou dobu 

zabýval úspěšností manažerských týmů. Týmovou roli autor považuje za spojení 

osobnostních předpokladů a požadavků situace. Přišel rovnou s devíti typy, u nichž tvrdí, 

že není třeba, by bylo v týmu přesně devět lidí, ale aby členové týmu jednotlivé role 

zastupovali (každý může mít předpoklady k více rolím). Typy jsou koordinátor (jedna 

z vedoucích rolí, odpovědnost, sebekázeň, systematičnost, usměrňování týmu), myslitel 

(zvídavý, kreativní, inovativní myšlení), vyhledávač zdrojů (zvídavý, kreativní, flexibilní, 

pohotový, koná), specialista (vysoké zaměření na svůj obor, ostatní je pro něj podružné), 

týmový pracovník (citlivý, nekonfliktní, vřelý, harmonie týmu je mu nadevše), formovač 

(druhá vedoucí role, cílevědomý, rozhodný, bojovný, kritický, vznětlivý), realizátor 

(svědomitý, spolehlivý, systematický, vytrvalý, nepružný), kompletovač (důkladný, 

neurotický, orientovaný na detaily, perfekcionista) a kontrolor/vyhodnocovač (skepse, 

nadhled, odtažitost, pesimismus, úzkostnost). (Bělohlávek, 2008) (Mikuláštík, 2010) 
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Autoři, ačkoliv s rozdílnou typologií, se shodují na tom, že pro vytvoření kreativního 

týmu podávajícího dobré výsledky je třeba cíleně využívat lidské rozdílnosti. Týmové role 

je možné určit pomocí testů v citované literatuře. 

 

3.5 Mezioborové (interdisciplinární) týmy 

Také týmy se dají rozdělit dle své funkce a náplně práce. Vzhledem k náplni 

praktické části diplomové práce si dovolím se zaměřit výhradně na mezioborové porady.  

 „Mnohé problémy nelze uložit k řešení jednomu jedinému útvaru. Vznikají proto 

mezioborové týmy složené z odborníků z různých útvarů. Každý z nich přináší svou 

specializaci a současně stanoviska závazná v jeho části organizace. Interdisciplinární týmy 

vyžadují značnou dávku pochopení a vstřícnosti vůči ostatním. Mohou být zaměřeny 

na řešení jednoho dílčího problému stejně jako na dlouhodobou spolupráci v určité oblasti. 

Mohou být stanoveny formálně nebo mít charakter neformálních setkání. Členové týmů 

mohou být za svou účast odměňováni jako za práci, která přesahuje rozsah jejich 

povinností. Mezioborové týmy procházejí často napříč organizací skrze hranice útvarů 

a oddělení. Díky tomu častěji vznikají rozpory a problémy při střetávání zájmů útvarových 

a zájmů týmů… Na druhé straně však tyto týmy usnadňují komunikaci a umožňují 

pružnější řešení problémů.“ (Bělohlávek, a další, 2006 str. 622) Tak zní přesná definice 

mezioborového týmu z knihy Management. 

Poradou několika oddělení se zabývá i Jay a Templar. Ti již uvádí možné oblasti 

obtíží či potenciálních úskalí z praxe. Jimi jsou boje jednotlivých úseků a hájení 

si vlastních zájmů. Autoři nečekají trvalé odstranění veškerých konfliktů a jako jeden 

ze zdrojů problémů vnímají loajalitu zaměstnanců k vlastnímu týmu. Nabádají však 

vedoucího porady ke hledání kompromisů a vedení týmu ke spolupráci. (Jay, a další, 2007) 

Mezioborové týmy mají svá plus a mínus, která podrobně popsal Bělohlávek a kol. 

Výhodami jsou obohacení pohledu na řešení úkolů a rozhodování o další dimenze, 

čímž se předchází možným negativním důsledkům řešení. Pružnější práce na komplexních 

projektech a možnost bezprostřední komunikace mezi lidmi z různých úseků. Zaměstnanci 

dostanou příležitost pro osobní rozvoj díky práci na problémech, se kterými se ve své 

náplni práce obvykle nesetkávají. V neposlední řadě je zde potenciál pro upevnění 

vzájemných vztahů v kolektivu a zlepšení komunikace v rámci firmy. 

Problémy mohou být krytí pravomoci a autority oborového (liniového) vedoucího 

a vedoucího týmu (projektu). 



32 

 

Nesrovnalosti mohou dále působit také převádění lidí, kterému se může bránit 

liniový vedoucí, protože zaměstnanci kvůli tomu neodvádí tolik práce v jeho úseku. 

Neochota členů týmu přejímat odpovědnost za výsledky práce interdisciplinárního týmu, 

protože výsledky nemají přímý dopad na jejich hodnocení liniovým vedoucím. Tam, kde 

chybí jasné vymezení pravomocí, se může objevit snaha zbavovat se odpovědnosti 

ze strany odborné linie řízení. Často zmiňovaným problémem je prosazování úzkých 

odborných zájmů jedné sekce nad společným týmovým zájmem. Při úspěšném fungování 

týmu mohou mít linioví vedoucí pocity ohrožení a obavy ze ztráty svého významu 

a autority. Pokud nedojde k jednoznačnému vymezení kompetencí liniového řízení 

a pracovního týmu, mohou vznikat organizační zmatky, nedorozumění a duplicita práce. 

Problémem může být nerespektování pravidel efektivní komunikace a nakonec 

i psychologické bariéry dané vzájemnými sympatiemi a antipatiemi. 

(Bělohlávek, a další, 2006) 
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4 PORADY 

Další důležitou kapitolou, pro porozumění tématu praktické části, jsou porady, jejich 

dělení a organizace. Poradami se ve svých publikacích zabývali Plamínek, Jay, Bělohlávek 

a kol. a hlavně Šuleř, z jejichž zdrojů, především, budu v následujícím textu čerpat. 

 

4.1 Přínos porady 

Na aspekty přínosu lze nahlížet ze strany účastníka, ze strany vedoucího a také 

ze strany organizace. 

Za přínos porady pro účastníky je možné považovat možnost získání informací, 

odstranění překážek v práci, zjištění očekávání ohledně své činnosti, podílení 

se na rozhodování, získání zpětné vazby na svou práci, výměna zkušeností. Na poradě 

dostává účastník možnost předvést své schopností. (Bělohlávek, a další, 2006) (Šuleř, 

2008) 

Přínos porady pro předsedajícího je rozšířením přínosů porady účastníků, jelikož 

vedoucí porady je též účastníkem porady. Patří mezi ně příležitost k motivování lidí, 

příležitost k předání a získání informací a k rozvoji týmové práce. Dále možnost získání 

nápadů a námětů. Porada může sloužit jako nástroj přesvědčování, vyjasnění některých 

nedorozumění, získat je pro záměry vedení. Při společném řešení problémů či situací může 

nadřízený dostat možnost poznat schopnosti svých lidí a získat autoritu. (Bělohlávek, a 

další, 2006) (Šuleř, 2008) 

Třetím úhlem pohledu přínosu porad může být organizace. Při těchto příležitostech 

ovlivňuje organizace zaměření úsilí zaměstnanců na hlavní priority, napomáhá lepší 

identifikaci, analyzování a systematickému řešení problémů. Je podporou pro lepší 

koordinaci zdrojů. Dává prostor pro překonávání paradigmat a tím zvyšování flexibility 

pro lepší přizpůsobení se vývoji trhu. Při správném uchopení může být velkým přínosem 

při zlepšování klimatu v pracovním prostředí. (Bělohlávek, a další, 2006) (Šuleř, 2008) 

 

4.2 Úspěšné vedení porady 

K tématu vedení porady má každý z autorů uvedeno několik bodů, které se v zásadě 

velmi shodují. 

Všichni se shodují na tom, že nejdůležitější je stanovit si cíl porady. Jay tomuto bodu 

věnuje celou kapitolu ve své knize Manažerských dovedností. Definice problému 
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a stanovení cíle, neboli CO?, jsou tedy dva body, ve kterých by měla mít, osoba svolávající 

poradu, rozhodně jasno. (Jay, a další, 2007) (Plamínek, 2000) (Šuleř, 2008) 

Podle Bělohlávka je, mimo otázky CO?, přípravou na vedení porady zodpovězení 

dalších základních otázek týkajících se dané porady, jimiž jsou: 

 PROČ? 

 JAK? 

 KDO? 

 KDY? 

 KOLIK? 

(Bělohlávek, a další, 2006 str. 601) 

Více popisně se k organizaci porady vyjadřuje Plamínek, kterého uvádím 

pro doplnění. Dle něj je třeba si dále určit i délku porady, technické prostředky, rozeslat 

pozvánky spolu s podklady a programem účastníkům a postarat se o jejich pohodlí. 

(Plamínek, 2000) 

Jay se v dalších kapitolách vyjadřuje po cíli k programu porady, zapojování všech 

zúčastněných, stylu vedení a jednání s lidmi. (Jay, a další, 2007) 

Mezi další zásady vedení porady řadí Bělohlávek, z dosud neuvedeného, včasný 

začátek, určení zapisovatele, dodržování struktury diskuse, přijímání rozhodnutí, shrnování 

a zaznamenávání, soustředění pozornosti účastníků, zvládání agrese a konfliktů, vtažení 

všech do aktivní účasti a končení porad včas, celkovým shrnutím a pozitivně. (Bělohlávek, 

a další, 2006) 

Šuleř (2008) se velmi dopodrobna věnuje tématu chyb a nedostatků porad, které dělí 

do kategorií z pohledu organizačních nedostatků, chyb ve vedení porady a chyb účastníků. 

Mezi organizační nedostatky řadí nesystematičnost, chybějící program porady, 

absenci zápisů, příliš široké zápisy, nekompatibilitu cílů porad, řešení nepodstatných 

záležitostí, zbavování se odpovědnosti, zařazování bodů týkajících se malého množství 

účastníků a chybějící podklady porady. 

Za chyby ve vedení porad dále uvádí zahájení porady bez úvodu či návaznosti, 

tolerování nepřítomnosti klíčových pracovníků, odbíhání od tématu, „porada jako 

monolog“, neefektivní diskuse, neřešení konfliktů, odkládání nepopulárních rozhodnutí, 

nepřijímání rozhodnutí, tolerování vyrušování, opakování probraného opozdilcům, to, 

že není dán prostor všem účastníkům, na závěr chybějící shrnutí nebo frustrující závěr 

porady. 
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Chyby účastníků identifikuje jako pozdní příchody, nepřipravenost na poradu, 

nekázeň, rozvláčné příspěvky, budování image přepracovanosti, vyřizování si účtů skrze 

poradu a hájení vlastních zájmů. (Bělohlávek, a další, 2006)  

Nakolik jsme poradu vedli úspěšně, se můžeme přesvědčit položením následujících 

otázek a poradu takto podrobit vyhodnocení.  

 Byl dodržen program porady? 

 Dosáhl jsem toho, proč jsem poradu svolal? 

 Byl dodržen časový limit? 

 Byli účastníci na poradu připraveni? 

 Dala jsem všem stejnou příležitost říci názor na projednávanou otázku? 

 Bylo dosaženo konsensu? 

 Dala jsem účastníkům příležitost vyjádřit se k efektivnosti porady? 

 Co udělám do příště pro nápravu nedostatků? 

(Bělohlávek, a další, 2006 str. 608) 

 

4.2 Typy porad 

Ve svém velmi podrobném pojednání Šuleř porady rozdělil na různé druhy podle 

náplně, účelu a složení porady na poradu operativní, výrobní, manažerskou, řešitelskou, 

kontrolní, krizovou a strategickou. 

(Bělohlávek, a další, 2006) (Šuleř, 2008) 

4.2.1 Řešitelská porada 

Pro účel této práce jsem rozhodla podrobněji se zabývat tématem řešitelské porady, 

která je multidisciplinární poradě zaměstnanců Domova sociální péče, smyslem a účelem 

typově nejvíce podobná. 

Jedná se o poradu, jejímž účelem je nalezení co nejoptimálnějšího řešení problému 

nebo nových nápadů zaměstnanců za daných podmínek k zefektivnění některých firemních 

činností. Kvůli tomu bývá často nestandardně složena, což klade vyšší nároky 

na vedoucího porady. 
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Možnými skupinovými technikami k užití při tomto druhu porady je brainstorming
3
 

a brainwriting
4
. Po diskusi by skupina měla přijímat závěry v režimu konsensu

5
. 

Překážkami pro jeho dosažení může být nedostatek relevantních informací k tématu, 

proces vnímání nastavený jinak než je navrhované a skupinou podporované řešení, 

neobjektivní zpracování informací naší myslí, vlivy organizace na styl rozhodování 

a časový tlak, který znemožní dostatečné promyšlení témat a možných řešení. (Šuleř, 

2008) Bělohlávek dále upozorňuje na rizika skupinových rozhodnutí a tzv. „skupmysl“, 

při níž snaha po dosažení jednomyslnosti vítězí nad věcným hodnocením alternativ. 

(Bělohlávek, 1996)  

V knize Management Bělohlávka a kol. jsou v rámci výše uvedeného dělení porad 

uvedeny i nejvíce a nejméně vhodné typy vedoucího porady pro dosažení co nejlepších 

výsledků. Nejvhodnějším typem vedoucího na řešitelskou poradu je uvolněný typ, který 

se vyznačuje svou nelibostí vůči stereotypům, rutině a závazným postupům. Je to člověk 

inovativní, živý, rád popouští uzdu své fantazii. Porady mohou mít nečekaný průběh, být 

inspirativní, s nejasným časem konce. Zápis se někdy nepořizuje. Naopak nejméně 

vhodným typem vedoucího řešitelské porady byl shledán byrokrat, který by svým 

konzervativním, mírně zkostnatělým nastavením mohl ubírat kreativnímu potenciálu 

porady. (Bělohlávek, a další, 2006) 

 

Obrázek 6: Vhodnost jednotlivých typů předsedajících k řízení porad (Bělohlávek, a další, 2006 str. 612) 

                                                 

3
 Brainstorming, v překladu „bouře mozků“ nebo „útok mozků na problém“ – technika vymyšlená 

Alexem Osbournem v roce 1939 za účelem vyprodukování co největšího množství originálních myšlenek 

v krátkém čase (Šuleř, 2008 str. 68) 
4
 Brainwriting, v překladu „psaní mozků“ – technika odvozená od brainstormingu, kdy skupina 

nápady neříká nahlas, ale píše na papír, čímž se zajistí větší bezpečí autorů myšlenek (Šuleř, 2008 str. 70) 
5
 Konsensus je dosažení vzájemné shody ve skupinovém rozhodování. (Šuleř, 2008 str. 74) 
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5 STANDARDY SOCIÁLNÍ PÉČE  

V této kapitole se budu stručně věnovat tématu standardů kvality sociálních služeb. 

Mým úmyslem je ucelení pohledu na komunikační proces v zařízení sociálních služeb 

a proto se pokusím detekovat zasazení komunikačního procesu do výše uvedených 

standardů. 

Standardy kvality sociálních služeb doporučované MPSV od roku 2002 se staly 

právním předpisem závazným od 1. 1. 2007., Znění kritérií Standardů je obsahem přílohy 

č. 2 vyhlášky MPSV č. 505/2006 Sb., prováděcího předpisu k zákonu č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, v platném znění. (MPSV, 2009) 

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, zásadně mění přístup 

k osobám, které chtějí sociální služby využívat, případně už tak dělají. Zákon zaručuje 

všem osobám, které jsou v nepříznivé sociální situaci pomoc či podporu. 

Je definováno 34 druhů sociálních služeb. Občanům může pomoci orientovat se 

v nabídce poskytovatelů sociálních služeb nárok na bezplatné poskytování sociálního 

poradenství. Občané mohou volit z nabídky sociálních služeb nebo využít podporu vlastní 

rodiny, příp. služby kombinovat. (MPSV, 2008) 

Standardy kvality byly do sociálních služeb zavedeny především proto, aby bylo 

možné garantovat uživatelům podobnou kvalitu poskytovaných služeb. Tuto kvalitu je 

možné zajistit pomocí stanovení měřitelných parametrů společných pro všechny sociální 

služby. Kde existují měřitelná kriteria, může probíhat prověřování, které určí míru kvality 

služby a stanoví případná pole pro další rozvoj služby. Při hodnocení stojí na každém 

konci škály hodnoty odpovídající zcela nedostatečnému stavu a na druhé straně hodnoty 

odpovídající dobré praxi. (Matoušek, 2007) 

Standardů je dohromady patnáct a jsou rozděleny do tří oblastí. První se týká 

procesní oblasti, vztahů mezi uživatelem a poskytovatelem. Tyto standardy pojednávají 

o vytyčení cílů a způsobů poskytování služby, o ochraně práv osob, o jednání se zájemci 

o službu, o smlouvě o poskytování sociální služby. Dále zahrnuje standardy 

o individuálních plánech, dokumentaci o poskytování služby, stížnosti na kvalitu 

či poskytování služby a o návaznosti služby na další dostupné zdroje. 

Druhá oblast se zabývá personálním zajištěním služby a profesním rozvojem 

zaměstnanců. 

Třetí část oblastí provozu služby, zvláště místní a časovou dostupností, 

informovaností o poskytované službě, řeší prostředí a podmínky služby, nouzové 

a havarijní situace a zvyšování kvality služby. (MPSV, 2008) 
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Pro podporu zavádění standardů byla v roce 2002 publikována příručka pro uživatele 

– zavádění standardů sociálních služeb do praxe. Vznikla na základě prvních zkušeností 

s aplikací standardů v České republice. Poukazuje na nejčastější nedostatky v jejich 

zavádění a uvádí návrhy možností správného pojetí standardů. (Matoušek, 2007) 

Při podrobnějším studiu standardů jsem došla k názoru, že téma komunikace 

v zařízení a multidisciplinární porada konkrétně, se týkají především standardů číslo deset, 

pojednávajícího profesní rozvoj zaměstnanců a standardu číslo patnáct o zvyšování kvality 

sociálních služeb. Kriteria zvláště standardu patnáct sice přímo o komunikaci 

nepojednávají, ale v bodě c) se uvádí, že: „Poskytovatel zapojuje do hodnocení 

poskytované sociální služby také zaměstnance a další zainteresované fyzické a právnické 

osoby“, k čemuž vyspělý a hladký systém komunikace v rámci organizace významně 

přispívá. 

Standard číslo deset zase v bodě c) uvádí, že: „Poskytovatel má písemně zpracován 

systém výměny informací mezi zaměstnanci o poskytované sociální službě; podle tohoto 

systému poskytovatel postupuje“. Toto kriterium se přímo týká komunikačního systému. 

V bodě b) se dále kriteria zabývají tím, že: „Poskytovatel má písemně zpracován program 

dalšího vzdělávání zaměstnanců; podle tohoto programu poskytovatel postupuje“. (MPSV, 

2009) Jelikož chápu multidisciplinární poradu jako místo, kde se scházejí pracovníci 

různých profesí, kteří mají za úkol komunikovat o péči poskytované klientům, může při 

správném nastavení a vedení porada sloužit jako jeden ze způsobů dalšího vzdělávání 

zaměstnanců, kteří se mohou učit sami od sebe a společnými silami vymýšlet postupy 

péče, šité přímo na míru situaci, potažmo klientovi, který je následným příjemcem služby. 

Tímto způsobem může docházet ke zvyšování kvality péče o klienta, což je jedním 

ze základních poslání exitujících standardů. 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

6 PROBÍHAJÍCÍ KOMUNIKAČNÍ PROCESY V DOMOVĚ 

SOCIÁLNÍ PÉČE 

Na základě domluvy s vedením organizace jsem v srpnu roku 2011 provedla, v rámci 

předmětu diagnostika organizace, diagnostiku komunikačních procesů mezi zaměstnanci 

v přímé péči v Domově sociální péče. Z této diagnostiky a doporučení v jejím závěru 

následně postupem času vyplynulo i téma praktické části diplomové práce. 

Záznam z diagnostiky organizace uvádím ve stejném znění, v jakém jsem jej 

předložila vedení zařízení a následně vedoucímu předmětu, jelikož byla práce určující pro 

výběr tématu změny ve struktuře multidisciplinární porady zaměstnanců, ačkoliv již 

s odstupem času a jednoho ročníku studia vím, že bych ji dnes vyhotovila s jistými rozdíly, 

obzvláště v popisu a dělení komunikačního procesu, který bych s nynějšími teoretickými 

znalostmi značně rozšířila. 

Pro lepší orientaci čtenáře je v příloze 2 k nalezení organizační struktura 

personálního zajištění přímé péče Domova sociální péče. 

 

6.1 Popis zařízení 

Organizací, ve které pracuji, ve které jsem absolvovala obě praxe řízení a kterou 

jsem použila pro diagnostiku zařízení i pro realizaci změny, je Domov sociální péče 

s kapacitou 62 míst, poskytující registrované sociální služby dle zákona 108/2006 Sb. 

Poskytovanými službami jsou: domov pro seniory, odlehčovací pobyty, denní stacionář. 

Zařízení, jehož komunikační procesy budou analyzovány a v němž bude zaváděna změna, 

si nepřeje být v diplomové práci jmenováno. Budu jej proto uvádět jako „Domov sociální 

péče“. 

Cílem služby Domov pro seniory je nabídnout klientům takové bydlení a péči, aby 

si klienti mohli v maximální míře zachovat takový způsob života, na který byli zvyklí 

ze svých domovů, s ohledem na potřeby a práva ostatních klientů služby. Kapacita služby 

je 52 míst. Záměrem zařízení je poskytnout seniorům kvalitní a důstojný pobyt se 

zabezpečením jejich potřeb. Služba se poskytuje celoročně a celodenně. V rámci této 

služby jsou jim dále k dispozici služby multidisciplinárního týmu složeného ze stálých 

zaměstnanců zařízení a dle potřeby případně i služby dalších přizvaných odborníků. 

Ve stálém složení multidisciplinárního týmu jsou pracovníci v sociálních službách (dále 
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jen PSS), zdravotní sestry, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, sociální pracovníci, nutriční 

sestra, socioterapeut a aktivizační terapeuti. PSS zároveň plní roli klíčového pracovníka. 

Odlehčovací služby pomáhají udržet kvalitu vlastního života lidem pečujícím 

o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. 

Osobám, o které je pečováno, umožňují změnit na krátkou dobu prostředí se zajištěním 

potřebné péče. Cílem služby je poskytnout pečujícím osobám možnost odpočinku od péče 

o dospělé osoby se zdravotním postižením/seniory a poskytnout prostor pro vyřízení 

vlastních záležitostí. Dále je služba nabízena seniorům, u kterých došlo k náhlému zhoršení 

zdravotního stavu či jiné náhlé životní změně po které nejsou schopni zůstat ve svém 

původním prostředí. Kapacita služby je 10 lůžek a služba se poskytuje celoročně 

a celodenně. Maximální délka pobytu je 3 měsíce. K dispozici je klientům stejný 

multidisciplinární tým, jako klientům na trvalém pobytu, který poskytuje péči ve stejném 

rozsahu. 

Služba Denní stacionář usiluje o udržování kvality života seniorů, kteří v důsledku 

zhoršení zdravotního stavu a mírného snížení soběstačnosti již potřebují během dne pomoc 

či dohled druhé osoby. Hlavním posláním je podporovat klienty v zachování soběstačnosti 

a nezávislosti, zamezit sociální izolaci a vzniku pocitů odcizení. Služba nabízí možnost 

vyplnění dne aktivitami dle zájmu klienta a tím také poskytnutí úlevy pečujícím osobám 

(rodině). Služba je poskytována v pracovních dnech od 8 do 16 hodin. Kapacita Denního 

stacionáře je 10 klientů. 

Domov sociální péče vzniknul v roce 2008. Od svého vzniku se zařízení snaží 

poskytovat služby na vysoké úrovni dle standardů sociálních služeb. Dodržuje zásady učící 

se organizace. 

 

6.2 Výsledky diagnostiky komunikačních procesů mezi zaměstnanci 

v přímé péči v Domově sociální péče ze srpna 2011 

Východiskem pro posuzování organizace mi byla analýza existujících okolností, 

struktury a procesů v organizaci. (Armstrong, 2008) 

Zaměstnanci v přímé péči jsou myšleni všichni zaměstnanci úseku sociálních 

a zdravotních služeb, kteří mají v náplni práce přímou péči o klienta. Další částí zařízení je 

technický a provozní úsek, jehož se diagnostika netýká. 
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Téma diagnostiky bylo vyjednáno a vymezeno společně s vedením Domova 

v průběhu dvou setkání, kdy na prvním byl stanoven rámcový okruh diagnostiky 

a na druhém setkání o 2 týdny později byly řešeny technické detaily provedení diagnostiky. 

Pro diagnostiku komunikačního procesu byly použity psané oficiální dokumenty 

zařízení – standardy, metodiky, organizační řád. Dále jsem jako diagnostik čerpala 

z vlastní zkušenosti s většinou zmiňovaných komunikačních procesů a porad se po dobu 

diagnostiky účastnila v roli pozorovatele. Pro doplnění jsem se doptávala účastníků porad, 

kterých jsem se ani v minulosti pravidelně neúčastnila (např. předávání služeb 

na odděleních). Výsledky diagnostiky vyplynuly z výše zmíněných zdrojů a také 

ze znalosti historie vývoje zařízení, směru, kterým se ubírá a principů, kterými se při 

rozhodovacím procesu řídí. 

Komunikace mezi zaměstnanci v přímé péči 

Toky informací 

Diagnostika popsala dva směry toku informace. Jedná se o tok horizontální, kdy 

informace proudí mezi zaměstnanci na stejné úrovni v organizační struktuře. Dále popsala 

tok vertikální, v rámci kterého probíhá komunikace mezi zaměstnanci na různých úrovních 

organizační struktury. 

Druh předávaných informací 

Druh přenášených informací jsem rozdělila do 4 skupin. První skupinou informací, 

které si personál předává, jsou informace týkající se klientů – jejich zdravotního stavu, 

aktuální kondice, jejich přání, potřeb, nově nastalé situace, která vyžaduje řešení, programu 

klientů, jakýchkoliv změn spojených s osobou klienta. Tématem druhé skupiny jsou 

organizační záležitosti. Týkají se především chodu jednotlivých oddělení, novinek 

v zařízení, změn v zaběhlém režimu, zavedení nových postupů, vyvstání nenadálých 

situací, školení, kursů a jiných vzdělávacích aktivit. Další skupinou je přenos informací 

o kulturním dění v zařízení a dalších zařízeních společného zřizovatele. Informace se týkají 

hlavně programu pořádaného Domovem i přidruženými projekty, koncertů, vernisáží 

a jiných méně pravidelných či ojedinělých událostí konajících se v rámci Domova i mimo 

něj. Poslední skupinou jsou informace soukromého charakteru, mezi které bylo zařazeno 

vše, co se týká pracovního procesu, je sděleno mimo oficiální cesty (porady, písemné 

sdělení, pohovory s nadřízeným, schůzky s odborníky atp.) a obsahuje sdělení osobních 

pocitů, dojmů či informace osobní. 
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Forma předávání informací 

Byla identifikována forma předávání informací psaná, jimiž jsou standardy 

a metodiky zařízení, zápisy z porad, elektronická komunikace (maily, přeposílané 

dokumenty), sdílené složky na serveru, informační materiály vyvěšené na nástěnkách, 

dokumentace týkající se klientů (sociální, ošetřovatelská, zdravotní, ergoterapeutická). 

Dále forma předávání informací mluvená, k níž dochází v rámci porad, formálních 

pracovních setkání a také neformálních setkání zaměstnanců zařízení. 

Zjištěné, konkrétní probíhající porady 

Porada vedení probíhá, až na výjimky v době dovolených, svátků či jiných 

výjimečných situací, pravidelně každý týden v pondělí (mimo pondělky, kdy probíhá 

rozšířená porada vedení). Účastní se jí ředitelka zařízení, manažerka úseku ekonomiky 

a provozu, manažerka úseku sociálních a zdravotních služeb, vedoucí týmu - vrchní sestra 

a sociální pracovnice.  Předmětem porady jsou odborná diskuze o podkladech pro klíčová 

rozhodnutí, stanovení dílčích cílů, způsoby motivace zaměstnanců k plnění poslání 

a dosažení dílčích cílů, příprava pro neprogramová rozhodnutí, konzultace programových 

rozhodnutí, metodik a postupů pří dosažení cílů, hodnocení zpráv a procesů, analýza, 

akutní problémy. Zápisy, které vyhotovuje asistentka ředitele, jsou rozesílány všem 

zúčastněným v elektronické formě mailem. Dále jsou k nahlédnutí v tištěné formě 

ve složce na sekretariátě. Zápis je archivován s podpisem ředitele. Náplň porad, jejich 

průběh a administrace odpovídá popisu porady uvedenému v organizačním řádu zařízení. 

Rozšířená porada vedení probíhá, až na výjimky v době dovolených, svátků či jiných 

výjimečných situací, pravidelně vždy první pondělí v měsíci a koná se místo porady 

vedení. Porad se účastní ti, kteří dochází na porady vedení a dále ergoterapeutka, 

fyzioterapeutka, nutriční terapeutka, socioterapeut, provozní vedoucí a hlavní kuchař. 

Předmět porady je stejný jako u porad vedení. Zápisy, které vyhotovuje asistentka ředitele, 

jsou rozesílány všem zúčastněným v elektronické formě mailem. Dále jsou k nahlédnutí 

v tištěné formě ve složce na sekretariátě. Zápis je archivován s podpisem ředitele. Náplň 

porad, jejich průběh a administrace odpovídá popisu porady uvedenému v organizačním řádu 

zařízení. 

Náplní týmové porady jednotlivých úseků je přenos informací o závěrech 

a rozhodnutích z porad vedení a rozšířených porad vedení, které tlumočí manažer daného 

úseku, dále stanovení postupů pro dosažení dílčích cílů, motivace zaměstnanců, monitoring 

běžných provozních záležitostí, řešení akutních problémů, operativní rozhodování a řízení 



43 

 

a příprava podkladů pro poradu vedení. Účastní se jí manažer daného úseku a jeho 

podřízení či jejich zástupci. 

Porada úseku se koná v případě ošetřovatelů a zdravotních sester vždy při předávání 

služby a dále dle potřeby. Předávají se informace provozního charakteru a informace 

o klientech. Z porady zápisy nejsou, čerpá se ze záznamů v ošetřovatelských 

a zdravotnických hlášeních. 

V případě porady ostatních členů týmu (aktivizační terapeuti, ergoterapeuti, 

fyzioterapeuti) probíhají porady velmi nepravidelně, je u nich nejasný rozsah sdělovaných 

informací na vertikální úrovni. V posledních 6 měsících se porady v rámci rehabilitačního 

a aktivizačního týmu prakticky nekonaly. Z porady byl vyhotovován zápis, který nebyl 

předáván dál. 

Provozní porada probíhá pravidelně, vždy v pondělí ráno. Jejím obsahem je 

operativní výměna informací mezi zástupci různých úseků zařízení, řešení aktuálních 

problémů, informování o běžných provozních záležitostech Účastní se jí manažerka úseku 

sociálních a zdravotních služeb, vedoucí týmu - vrchní sestra, sociální pracovnice, 

ergoterapeutka, socioterapeut a hlavní kuchař. Zápisy vyhotovuje asistentka ředitele a jsou 

k nahlédnutí na sekretariátu zařízení.  

Témata řešená na poradách odpovídají stanovenému obsahu porad. Porada vznikla 

brzy po otevření zařízení (2008) a v první etapě probíhala každé ráno v pracovní dny, což 

se s postupem času ukázalo jako nadbytečné a proto byla snížena její frekvence. 

Intervenční porada při ohrožení klienta je nepravidelná porada, kterou může svolat 

kdokoliv ze zaměstnanců v přímé péči o klienta (manažerka úseku sociálních a zdravotních 

služeb, vedoucí týmu - vrchní sestra, sociální pracovnice, ergoterapeutka, socioterapeut, 

pečovatel nebo zdravotní sestra) v případě, že nastane nečekaná, vyhrocená či krizová 

situace týkající se klienta, řešení není jednoznačné či dané jinou metodikou a vyžaduje 

multidisciplinární pohled. Na poradu se sejde v termínu max. 3 dní, stanovený tým a jedná 

o konkrétním postupu v daném případě. Zápisy z intervenční porady jsou k nahlédnutí 

v ošetřovatelské dokumentaci klienta, ke kterému se porada konala a dále v elektronické 

podobě poskytnuta všem zúčastněným. 

Jedná se o nejnovější druh porady. Prozatím se jeví užitečnou a svým nastavením 

vyhovující. Řeší se na ní témata stanovená pravidlem a postup odpovídá metodice. 

Multidisciplinární porada probíhá pro každé jednotlivé oddělení (v Domově jsou 4) 

1x za měsíc. Podrobný popis této porady se nachází k další kapitole tohoto textu. 
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Předávání služeb na jednotlivých odděleních mezi zdravotními sestrami 

a ošetřovateli probíhá každé ráno a večer při střídání služby. Rozsah předávaných 

informací je vymezen standardem a v realitě odpovídá textu. 

Schůzky klíčových pracovníků a sociální pracovnice k individuálnímu plánování 

v současné době kvůli organizačním důvodům neprobíhají vůbec nebo probíhají 

nepravidelně. Jedná se o schůzku sociální pracovnice s pečovatelem k individuálním 

plánům klientů, jejichž je klíčovým pracovníkem. 

Každoroční pohovory s ředitelkou probíhají v případě zájmu zaměstnanců vždy 

z kraje roku v individuálně dohodnutých termínech. Zde je k řešení vzájemná spokojenost 

či nespokojenost se zaměstnáním, případně další dotazy. Tento druh setkání není formálně 

zanesen do organizačního řádu a nemá pevně stanovený obsah. Po průzkumu bylo zjištěno, 

že možnosti setkání jsou využívána menším počtem zaměstnanců. 

Dle potřeby se konají schůzky svolané jednotlivými nadřízenými při sdělování 

různých významnějších změn v provozu zařízení, organizaci chodu zařízení, atp. 

Zaměstnanci mají dále možnost si sjednat schůzky s nadřízenými či kolegy dle potřeby 

a aktuální situace. Komunikace může probíhat formou ústní či písemnou (nejčastěji 

elektronickou). Své nadřízené znají všichni zaměstnanci, kontakty na ostatní kolegy jsou 

dostupné na serveru nebo na pracovištích. 

Analýza dokumentů týkajících se komunikačního procesu 

Byla vyhotovena analýza dostupných dokumentů ke komunikačnímu procesu mezi 

zaměstnanci Domova. Výsledky byly rozděleny do dvou skupin. 

První skupinou jsou dokumenty platné a odpovídající skutečnosti, jimiž jsou: 

 Organizační struktura zařízení 

 Organizační řád 

 Vnitřní pravidlo zpracování osobních údajů 

 Vnitřní pravidlo DSPH pro přístup k dokumentaci klienta 

 Vnitřní pravidlo evidence a vedení dokumentace ke klientovi 

 Vnitřní pravidlo pro stanovení oprávnění pro přístup k elektronické databázi 

 Popis realizace služby 

 Vnitřní pravidlo pro intervenci při ohrožení klienta 

 Standard o Předávání služby 

 Vnitřní pravidlo mlčenlivosti 

Zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace obsahuje všechny požadované 

informace, je přehledně členěna. 
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Druhou skupinou jsou dokumenty k aktualizaci, mezi kterými je: 

 Vnitřní pravidlo pro předávání informací mezi zaměstnanci 

Dokument s označenými místy k aktualizaci byl předán zadavateli diagnostiky. 

Dostupnost dokumentů týkajících se komunikačního procesu 

Dokumenty týkající se přímé péče jsou v tištěné formě přehledně dostupné 

na sesternách v šanonech. Dále na sekretariátě ředitele. V elektronické podobě jsou některá 

pravidla dostupná ve sdílené složce „Standardy“ na serveru. Všechna pravidla nejsou 

přehledně dostupná na jednom místě, proces organizace dokumentů je již v běhu. 

Identifikace silných a slabých stránek komunikačního procesu v zařízení 

Silné stránky 

 Dobře rozvinutá a mnohostranná struktura komunikace se zaměstnanci i klienty 

 Náplň různých porad se nekříží, intervaly jsou dostatečné 

 Porady pokrývají všechny důležité oblasti předávaných informací 

 Aktualizované a platné standardy a metodiky 

 Flexibilní komunikační struktura, která se dokáže přizpůsobit aktuální situaci 

 Operativní možnost sjednání schůzek 

 Dostupnost zápisů z porad 

 Dostupnost informačních materiálů (telefonní seznamy, kulturní programy, 

jídelníčky,…) 

 Přehledná pracovní hierarchie, není zbytečně mnoho nadřízených (přehlednost 

kompetencí) 

 Kvalitně vedená zdravotnická a ošetřovatelská dokumentace 

 Možnost sdílených složek na serveru přístupných dle potřeby a oprávnění přístupu 

 Dostatečné množství nástěnek a míst k vyvěšení tištěných informací 

 Možnost každoročního pohovoru s ředitelkou organizace 

Slabé stránky 

 Větší počet ošetřovatelů a zdravotních sester, kteří se střídají po službách – potenciál 

pro vyšší kvalitu služby, ale z pohledu komunikace obtížnější přenos informací (jak 

horizontální tak vertikální), větší kumulace informačního šumu 

 Multidisciplinární porada není ošetřena metodikou (detailnější rozpis náplně této 

porady a využití jejího potenciálu) 

 Týmová porada, konkrétně denních služeb (rehabilitačního a aktivizačního týmu), není 

ošetřena metodikou (detailnější rozpis náplně této porady a využití jejího potenciálu) 
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 U některých zaměstnanců v přímé péče snížená schopnost používání PC 

a informačních technologií 

 Není nástroj ověřování a hodnocení užitečnosti či funkčnosti vytvořených pravidel 

a metodik v praxi 

 Rozhovory s pracovníky v přímé péči poukázaly na nedostatečnou znalost 

komunikační struktury u některých těchto pracovníků, neví, s kým a při jaké 

příležitosti mají řešit konkrétní témata 

 Chybí program umožňující elektronické sdílené záznamy o klientech 

 

Doporučení pro další rozvoj 

V rámci doporučení navrhuji vypracování následujících dokumentů pracovní 

skupinou k tomu určenou. Návrhy by měly být poté za pomoci prezentace, v případě 

některých dokumentů školení, uvedeny do praxe.  

Následující doporučení vyplývají ze studia dokumentace a osobní zkušenosti 

s procesem. 

Možnosti rozvoje: 

1. Aktualizace vnitřního pravidla pro předávání informací mezi zaměstnanci. V odstavci 

o písemné komunikaci neplatí, že zápisy z porad jsou dostupné ve sdílené služce 

„zápisy“ na serveru. V odstavci o ústní komunikaci je uveden zastaralý přehled porad, 

především týkající se „pravidelné každodenní malé ranní porady“ a „multidisciplinární 

porady zaměstnanců“. V části členění dle jednotlivých pozic jsou uvedeny pozice, 

které již v zařízení neexistují (staniční sestra) nebo byly přejmenovány (vedoucí úseku 

ekonomiky a provozu, hlavní sestra, vedoucí úseku denních služeb). 

2. Vytvoření dokumentu týkajícího se popisu a rozsahu (osnovy) sdělovaných informací 

na multidisciplinární poradě. K poradě není vytvořen žádný metodický pokyn ani její 

přesné vymezení, což se mi jeví jako nedostatek, jelikož je porada v tuto chvíli jedinou 

fungující pravidelnou příležitostí k více-oborovému setkání zaměstnanců, kde se řeší 

témata potřeb klienta a péče o klienta. V případě dobrého uchopení je porada místem 

pro zvyšování kvality péče v zařízení. 

3. Vytvoření dokumentu detailněji se zabývajícího informačním rozsahem týmové porady 

úseku denních služeb (Denní stacionář, rehabilitační oddělení) – nejen sdělení výstupů 

z porady vedení, ale i koordinace samotného úseku (konající se akce, informace 

o klientech, rozdělení personálního zastoupení na jednotlivých aktivitách, nenadálé 

události). 
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4. Vytvoření metodiky týkající se způsobů získávání zpětných vazeb o účinnosti, 

potřebnosti či změně vnitřních pravidel, podpora možnosti anonymního podávání 

zpětných vazeb k procesům v zařízení (konstruktivní kritika, lokalizace nefunkčních 

oblastí). 

5. Vytvoření metodiky vzdělávání personálu (hlavně pracovníků v sociálních službách 

a zdravotních sester, u kterých je vyšší fluktuace zaměstnanců) o možnostech 

komunikačního procesu v Domově, kompetencích svých a náplni práce kolegů, aby 

mohli co nejefektivněji řešit nastalé situace a poskytli klientům co nejlepší péči, kterou 

situace umožňuje. Momentálně je vzdělávání v těchto oblastech nesourodé. Není jisté, 

kdo a jaké informace obdržel, od koho, zdali je obdržel. V případě nově přijatých 

zaměstnanců je většinou vrchní sestra provází po zařízení a seznamuje s kolegy. 

Informací ke vstřebání je však mnoho a nejsou ještě spojeny se zkušeností 

s každodenním režimem zařízení. Jelikož tyto informace prozatím nenaléhají 

na zkušenosti, je velká pravděpodobnost, že nový personál spoustu věcí vypustí jako 

nepodstatné. Navrhuji zařadit podrobnější opakovací školení po uplynutí zkušební 

doby personálu, kdy bude jisté, zdali je dotyčný přijat do dlouhodobého pracovního 

poměru. Po třech měsících ve službě měl zaměstnanec možnost základní procesy 

v zařízení vstřebat a měl by být schopen pojmout nové informace k provozu, které již 

bude schopen spojit s praktickými zkušenostmi. Hlavní myšlenkou je, aby všichni 

zaměstnanci v přímé péči dostali stejný objem informací, se kterými budou moci 

pracovat. Na druhou stranu je přehledná struktura vzdělávání personálu dobrým 

nástrojem pro vedení, které se bude moci o fakt, že jsou zaměstnanci informováni 

opřít při dalších jednáních a poradách. 

6. Vytvoření dokumentu popisujícího možnosti individuálních, méně formálních schůzek 

s ředitelkou zařízení. Tyto schůzky jsou využívány v malé míře a z rozhovorů 

s personálem jsem zjistila, že je častým důvodem nejistota pracovníků, co by 

na takové schůzce řešili a pocit, že jejich témata nejsou pro vedení organizace dost 

„důležitá“. Z vedení zařízení mám přitom z jiných rozhovorů a situací dojem, že o tuto 

zpětnou vazbu od personálu stojí a vnímá ji jako zdroj inspirace a hodnotný zdroj 

informací pro další rozvoj zařízení. Podrobnější charakteristika tohoto druhu schůzek 

se mi jeví, jako jedna z možných cest zvýšení jeho popularity a tím i zlepšení 

a rozvinutí možností komunikace v zařízení. 

7. Do budoucna zvážit program umožňující elektronické sdílené záznamy o klientech. 

Záznamy jsou momentálně často vedeny ručně, což znemožňuje kvalitní archivaci 
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a zálohování pro případ ztráty dat. Dále je třeba informace dohledávat na několika 

různých místech v zařízení, což zpomaluje práci odborníků i personálu v přímé péči. 

Záznamy jsou často nečitelné a těžko dostupné. 

 

Závěr diagnostiky 

Diagnostika přinesla výše uvedené náměty k rozvoji komunikačního procesu 

v Domově sociální péče. Tyto náměty byly představeny ředitelce Domova. Po jejím 

zhodnocení byly dle priority předány ke zpracování pracovní skupině, která má za úkol 

společně témata zpracovat do konečné písemné podoby. Dále bude řízena následná 

aplikace změny. 

Je pozitivní, že téma této diagnostiky koreluje i s některými výstupy a požadavky, 

které vyplynuly z procesu strategického plánování, které v této době probíhá v zařízeních 

sociálních služeb zřizovatele Domova sociální péče. Je to podpůrný faktor pro samotnou 

tvorbu či úpravu komunikačních procesů, následnou aplikaci pravidel do praxe, která 

dovrší celý proces vývoje. 

Multidisciplinární poradu zaměstnanců navrhuji jako téma ke zpracování v praktické 

části diplomové práce. Porada, která se doposud vyvíjela spíše intuitivně, má velký 

informační, komunikační i mezilidský potenciál, který jsem shledala nedostatečně využitý, 

místy neuvědomělý a neošetřený. 
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7 ANALÝZA STAVU MULTIDISCIPLINÁRNÍ PORADY 

ZAMĚSTNANCŮ A PLÁN ZMĚNY 

7.1 Vznik a historie porady 

Multidisciplinární porada zaměstnanců byla zavedena v prvním roce založení 

zařízení. Impuls k založení tohoto druhu porady vzešel z řad zaměstnanců. Po ustanovení 

času, frekvence, místa porady a okruhu účastníků bylo obecně definováno to, že porada se 

bude týkat klientů, jejich potřeb, změny stavu. V začátcích nebyla v řadách zdravotních 

sester a pracovníků v sociálních službách příliš oblíbená. Začátky se obvykle až o 30 minut 

posouvaly, jelikož bylo náročné přimět všechny účastníky k účasti. Častým argumentem 

bylo, že jim porada zbytečně zabírá čas, který nemají. V průběhu času porada změnila den 

a hodinu, kdy se konala a částečně i pravidelné obsazení. Pravděpodobně i dílem 

vytrvalosti se stala součástí pracovní rutiny na odděleních a v dnešní době není problém 

dodržovat termíny ani překonávat nevoli účastníků. 

Do současné podoby dospěla dle potřeb zúčastněných a s minimálním množstvím 

zásahů z vedení zařízení. Atmosféra na poradách bývá uvolněná a otevřená s minimem 

konfliktů. 

Z diagnostiky organizace vyplynulo, že multidisciplinární porada zaměstnanců je 

tématem ke změně či hlubšímu propracování. Téma mne zaujalo, jelikož v něm vidím 

příležitost k prohloubení spolupráce mezi zaměstnanci – kolegy pečující o klienty, zlepšení 

vzájemného mezi-oborového porozumění, zvýšení kvality péče o klienta, zlepšení toku 

informací a stmelení týmu. 

 

7.2 Popis současně probíhající multidisciplinární porady v Domově 

sociální péče 

K popisu porady jsem požila dostupné materiály, pozorování porad a reflexi vlastní 

zkušenosti z porad. 

Multidisciplinární porada zaměstnanců v Domově sociální péče probíhá pravidelně 

již 3 roky. Její náplní, dle vnitřního pravidla pro předávání informací mezi zaměstnanci, je: 

„Předávání speciálních odborných informaci o klientovi, v souladu s interními pravidly“. 

V jiném oficiálním dokumentu zařízení porada definovaná není. Z vlastního pozorování 

a provedeného výzkumu doplňuji podrobnější popis témat a náplně porady:  

 diskuse o obyvatelích Domova sociální péče – klientech 
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 pracovníci v sociálních službách informují další zúčastněné postupně o všech klientech 

(i těch, které nemají další zúčastnění přímo ve své péči) a jejich aktuálním stavu, aby 

ti měli všeobecný přehled a mohli včas reagovat, jednorázově či z dlouhodobého 

hlediska, na měnící se potřeby klientů 

 výměna informací o klientech a různých přístupech k nim z pohledu každé zúčastněné 

profese 

 tvorba a aktualizace plánů péče 

 hledání co nejoptimálnějších možností řešení nastalých situací 

 indikování potenciálních krizových situací 

 zvyšování flexibility v péči o klienta, možnost rychlé reakce na změnu jeho stavu 

Porady se pravidelně účastní sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách, 

ergoterapeut či dva, fyzioterapeut či dva, dále povětšinou zdravotní sestra, nutriční 

terapeutka a ve výjimečných případech aktivizační terapeutka (doba porady se kříží 

s programem v denním stacionáři, kde aktivizační terapeuti působí). 

V zařízení jsou dvě patra a čtyři oddělení – A, B, C a D. Každé oddělení má poradu 

jednou do měsíce – oddělení A první pátek v měsíci, B druhý pátek v měsíci, C třetí pátek 

v měsíci a D čtvrtý pátek v měsíci. První patro má přidělena první ze dvou sociálních 

pracovnic (oddělení A a B), druhé patro (oddělení C a D) druhá sociální pracovnice. 

Porady oddělení se tedy konkrétně účastní sociální pracovnice příslušného oddělení, 

pracovníci v sociálních službách, kteří mají ten den na daném oddělení službu (jsou vždy 

dva až tři na jedno oddělení na denní službu), zdravotní sestra, která má ten den službu na 

příslušném patře (je vždy jedna sestra na patro na denní službu). Dále vždy alespoň jeden 

z ergoterapeutů a jeden z fyzioterapeutů, kteří pracují pro všechna oddělení a nutriční 

terapeutka, která je jedna pro celé zařízení. Ve výjimečných případech na poradu zavítá 

některý z aktivizačních terapeutů, kteří jsou v zařízení dva. Občas se na poradu přijde 

podívat vrchní sestra nebo manažerka úseku sociálních a zdravotních služeb. 

Porada se koná první čtyři pátky v měsíci. Každý pátek je pevně přidělen jednomu 

z oddělení v pořadí A, B, C, D. V případě, že je pátek dnem, kdy je například státní svátek, 

porada pro toto oddělení pro daný měsíc odpadá. Většinou je v těchto případech snaha 

odpadlé oddělení alespoň v rychlejší podobě probrat na poradě stejného patra, týden před 

či po poradě oddělení, která odpadla. Den porady byl zvolen tak, aby ten den nebyla již 

jiná větší porada a také, aby bylo již po poradě vedení, ze které mohou být šířeny 

informace o rozhodnutích týkajících se klientů a jiných relevantních témat. 
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Čas porady byl stanoven mezi 14 a 15 hodinu, kdy jsou klienti po obědě, často 

odpočívají a pro pracovníky v sociálních službách je tedy možné strávit 60 minut 

na poradě, aniž by svou nepřítomností ohrozili chod oddělení. 

Porady se konají vždy ve společenské místnosti na příslušném oddělení, aby mohli 

jednotliví pracovníci v sociálních službách reagovat na zvonky klientů či jiné situace 

na oddělení. 

Vedoucím porady je sociální pracovnice daného patra, která píše zápis z porady 

na služební notebook, který si s sebou přinese. Vedoucí pozice sociálních pracovnic 

vyplynula z části spontánně kvůli tomu, že vyhotovovaly zápisy z porady a staraly se 

o jejich další administraci a uchovávání, částečně dohodou na jedné z porad, kdy z praxe 

vyplynulo, že kdo dělá zápis, udává poradě i „rytmus“. Rozsáhleji kompetence vedoucí 

porady definovány nebyly. Sociální pracovnice tuto roli nepřijaly s nadšením a k vedení 

přistupovaly doposud velmi nedirektivním až nesebevědomým způsobem. Projevuje se 

to například tak, že v situacích, kdy skupina nedojde ke konsensu ohledně řešení situace, 

téma je ponecháno „ve vzduchu“ a neposouvají jej dál, aby bylo řešeno (i mimo poradu). 

V případě, že je výstupem z porady nějaký úkol, ke kterému se nikdo nehlásí, nepřejímají 

iniciativu v jeho přidělení. 

 Klienti se probírají systematicky, jeden po druhém, dle pořadí jejich pokojů. 

U každého klienta sociální pracovnice vždy přečte záznam z minulé porady, na který se 

naváže, a zjišťuje se vývoj, změna či řešení předešlé situace. V případech, že se diskuse 

zaběhne příliš daleko od účelu porady či do nekonstruktivní fáze, kdy se již pouze opakuje 

již sdělené, poradu koriguje. Je většinou iniciátorem komunikace, určuje často témata 

rozhovoru, rytmus, s jakým se porada ubírá. 

Pracovníci v sociálních službách jsou zároveň klíčovými pracovníky klientů, sociální 

pracovnice zastávají také roli „metodických poradců“ klíčových pracovníků. 

U každého klienta je zhodnocen aktuální stav a jednotlivé profese přítomné 

na poradě se ke klientovi vyjadřují, nejvíce, pokud mají klienta i ve své péči nebo pokud 

reagují na téma týkající se okruhu jejich činností (například polohování, výživa, 

nevhodnost pomůcek, potřeba komunikace situace s rodinou). Okruhy témat nejsou nikde 

pevně stanoveny, jejich výběr je spíše intuitivní. Slovo si bere každý dle svého uvážení. 

V případě potřeby se sociální pracovnice doptává jednotlivců. Účastníci porady se dále 

mohou zeptat kolegů na témata z jejich oboru, pokud tak již neučinili mimo poradu. 

Hlasy všech účastníků porady mají stejnou váhu. Účastníci jsou si v organizační 

struktuře rovni a nevznikají zde primárně žádné vztahy typu nadřízený podřízený. 
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Výjimkou je přítomnost vedoucí týmu -vrchní sestry, která je nadřízenou pracovníků 

v sociálních službách a zdravotních sester. 

Na poradě nikdo nemá delegované právo rozhodovat direktivně o situacích a jejich 

řešeních. Výjimkou je, pokud je na poradě vrchní sestra či manažerka úseku sociálních 

a zdravotních služeb, jejichž rozhodovací práva vyplývají v příslušné míře z pravomocí 

jimi zastávané pozice – viz. Organizační struktura zařízení v příloze 2. Výstupy z porad 

jsou většinou konsensuální, formou doporučení. Často se stává, že v případě, že skupina ke 

konsensu nedojde, je téma zaznamenáno do zápisu, ale dále se s ním nepracuje (v případě 

podružnějších témat, které nezahrnují situace ohrožení klienta či jiné závažné porušování 

interních pravidel zařízení). V posledních šesti měsících dochází občas k přerozdělení 

úkolů, které z porady vyplynuly (kontaktovat lékaře, zajistit vyšetření, kontaktovat rodinu, 

ergoterapeutická či fyzioterapeutická vyšetření). K tomuto opatření došlo na základě 

nesourodých ohlasů ze skupiny, kdy měli účastníci pocit, že se některá témata nedostatečně 

řeší a zůstávají otevřená. Občas se také již stává, že v případě potřeby pevného vyjádření 

k závažnějšímu tématu, se k němu vyjádří celý tým a tyto informace jsou následně 

předneseny vrchní sestře nebo manažerce úseku sociálních a zdravotních služeb, které 

o řešení situace, s přihlédnutím k názorům jednotlivých členů týmu, rozhodují. 

O kategorizaci závažnosti problémů a situací rozhoduje skupina, která většinou 

vychází z povědomí o interních dokumentech zařízení. Občas je rozhodováno na základě 

nejasného pocitu účastníků, kteří mají dojem, že by se situace měla radši poslat „výš“, 

pro jistotu, aby nebylo něco zanedbáno. 

Atmosféra na poradě bývá uvolněná, vstupovat do diskuse může každý s ohledem 

na zásady slušné komunikace. 

Porady se odehrávají vždy ve společenských místnostech na jednotlivých recepcích. 

Tyto prostory jsou pro skupinu dostatečně velké, vzdušné a vkusně vybavené knihovnami, 

polstrovanými židlemi, křesly a závěsy. Skupina většinou sedí podél stěn na židlích 

či v křeslech. U stolu sedává ten, kdo poradu zapisuje, i když ani to není pravidlem. 

Skupina sedí v kruhovém útvaru, a pokud někdo dorazí později po začátku, skupina se 

automaticky rozestoupí a pouští dotyčného do kruhu. Jediný, kdo občas sedává mimo kruh, 

je vrchní sestra, která přichází často spíš jako pozorovatel a častěji z porady odchází 

v jejím průběhu (telefony, lékař). Místnosti jsou oddělitelné dveřmi, takže informace 

z porady nemohou volně poslouchat kolemjdoucí na chodbě.  
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7.3 Popis žádaného cílového stavu a plánu změny multidisciplinární 

porady 

Teorie změny 

V procesu změny jsem čerpala teoretickou podporu z kapitoly „Řízení změny“. 

(Armstrong, 2008) Kurzívou jsou v textu vyznačené termíny, které v knize používá autor 

jako názvy popisovaných jevů. 

Podle tohoto textu, jsem zamýšlenou změnu v rámci multidisciplinární porady 

identifikovala jako změnu funkční (operační), která „… se vztahuje k novým systémům, 

postupům, strukturám nebo technologii, které budou mít bezprostřední vliv na uspořádání 

práce v části organizace.“ (Armstrong, 2008 str. 291) 

V oblasti možného odporu ke změně jsem shledala, že by tématy mohly být obavy 

z nového, jakožto základní strach lidí z čehokoliv, co ovlivní jejich rutinu a důvěrně známé 

procesy. Dále nepohodlí, jelikož změny s sebou mohou nést nové povinnosti nebo úkony. 

Změna důvěrně známého systému porady může v účastnících vyvolat i nejistotu, jak bude 

porada probíhat do budoucna. Připouštím také možnost obavy z ohrožení 

interpersonálních vztahů, jelikož se na poradě vytvořilo klima relativního bezpečí 

a komfortu pro zúčastněné, kteří jsou ochotní otevřeně mluvit o různých tématech 

a jakékoliv zásahy mohou atmosféru narušit. (Armstrong, 2008) 

V případě modelu změny, s použitím Thurleyho dělení, chci použít analytický 

přístup v kombinaci s dohodnutým, kdy v analytické části proběhne studium související 

teorie a dohoda bude mít formu spolupráce týmu na procesu tvorby metodiky 

multidisciplinární porady. (Armstrong, 2008) 

Změna metodiky multidisciplinární porady se dá také považovat za jeden z procesů 

rozvoje, konkrétně soustavné cílené zlepšování, které stojí na předpokladu, „… že vždy lze 

pracovat lépe“. (Armstrong, 2008 str. 299) 

Žádaný cílový stav 

Přesnější charakter změn na formě multidisciplinární porady zaměstnanců má 

vyplynout z provedeného výzkumu. Je mým záměrem, aby změny vyústily ve vytvoření 

formálního dokumentu obsahujícího přesné vymezení porady v oblastech témat: CO? 

PROČ? JAK? KDO? KDY? KOLIK? (Bělohlávek, a další, 2006 str. 601) 

Zvláštní pozornost doporučuji věnovat tématům: 

1. Definice účelu/smyslu porady a specifikaci výstupů z porady. Jelikož téma 

souvisí s autoritou, která je poradě přidělena a závazností výstupů v zápise, 

shledala jsem dostupný popis nedostačujícím. 
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2. Personální složení. Porady se, i přes současné vymezení, neúčastní všichni 

členové týmu. Bylo by dobré zjistit proč. 

3. Popis rolí jednotlivých účastníků. Není přesně stanoven vedoucí porady 

a jeho povinnosti, což působí nejasnosti hlavně v otázce role a kompetencí 

vedoucího porady. 

4. Struktura probíraných témat. Není přesně dáno, co všechno se má na poradě 

probírat a je možné, že díky tomu uniká spousta důležitých informací. 

Předpokládám, že úpravou výše uvedených aspektů by mělo dojít ke zvýšení 

množství a kvality přenesených informací. Veškeré úpravy porady by měly zohledňovat 

teoretické poznatky týkající se mezilidské komunikace, komunikace v zařízení, týmových 

rolí, charakteristiky interdisciplinárních týmů a zásady vymezení a vedení porad. 

Korektnost těchto aspektů mám v plánu dozorovat já v rámci zamýšleného procesu. Porada 

by měla ve výsledku podporovat zvyšování kvality služeb poskytovaných klientovi. To by 

se z pohledu klientů mělo pozitivně projevit na poskytování více individuální a odborné 

péče ze strany klíčových pracovníků (díky podpoře odborníků), rychlejší reakci odborníků 

na změněné potřeby klientů a lepší propojenosti péče odborníků a klíčových pracovníků. 

Optimálním výsledkem změny je, aby na průběhu a atmosféře porady nebyly změny 

příliš znát, rozhodně ne v negativním aspektu (nemělo by dojít ke ztrátě důvěry účastníků 

porady, snížení ochoty sdílet informace). Porada by měla běžet jako doposud. Její účastníci 

by stále měli odcházet obohaceni o nové informace o klientech, dále navíc o nové 

informace o postupech, plány na řešení jednotlivých situací nebo například s pevnějším 

pocitem, že mají kolegy, o které je možné se opřít v situacích, kdy nejsou spokojeni 

s vlastním postupem. 

Kontrolní dotazy pro vyhodnocení úspěchu změny mohou být: 

 Je dodržována nová struktura porady? 

 Dochází k vytváření předpokládaných výstupů? 

 Je i po zavedení změn dodržován časový limit porady? 

 Byli účastníci na poradu připraveni? 

 Došlo ke zvýšení toku informací na poradě? 

 Dostali všichni stejnou šanci vyjádřit svůj odborný názor ke klientovi? 

 Bylo dosaženo konsensu v probíraných tématech a navrhovaných postupech? 

 Dostali účastníci příležitost vyjádřit se ke změnám na poradě? 

 Dochází k reflektování a úpravě nevyhovujících momentů porady? 
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Plán změny 

Sledujíc model změny dle Beckharda (Armstrong, 2008), jsem se dne 13. prosince 

2011 na schůzce s ředitelkou zařízení dohodnula na zpracování tématu multidisciplinární 

porady v rámci diplomové práce. Téma bylo vybráno na základě vyhotovené diagnostiky 

komunikačních procesů v zařízení. Dohoda byla ústní. S vedením jsme se shodli na tom, 

že porada není dostatečně metodicky ošetřena a měla jsem do další schůzky o týden 

později připravit plán změny, zamýšlené metody diagnostiky porady a orientační časový 

harmonogram zamýšlené změny. 

Mnou vytvořený plán byl schválen 18. ledna 2012. Prvním krokem plánu je 

provedení diagnostiky multidisciplinární porady zaměstnanců. K diagnostickým účelům 

bude použito metod kvalitativního výzkumu, a to vyhotovení a analýza rozhovorů na téma 

multidisciplinární porady se zástupci všech profesí, které se porady účastní a mnou 

provedené pozorování porady. Rozhovory, vyhodnocení výzkumu a pozorování má 

proběhnout do konce května 2012. Tímto způsobem bude zajištěno, že podklady pro 

změnu budou získány přímo z řad týmu, přičemž se pokusí respektovat jeho potřeby 

a zájmy. Účast členů týmu na průběhu celého procesu změny je jedním z pilířů mnou 

navrhovaného procesu, a odpovídá Thurlym popsanému dohodnutému přístupu v řízení 

změn v organizaci, zatímco výzkum a získání teoretického podkladu přístupu 

analytickému. (Armstrong, 2008) 

V další fázi navrhuji vytvoření pracovní skupiny pro tvorbu metodiky 

multidisciplinární porady. Skupině zamýšlím prezentovat výsledky diagnostiky 

multidisciplinární porady a následně v rámci této skupiny facilitovat tvorbu metodiky. 

Pracovní skupina má být složena ze zástupců profesí, které se porady účastní. Termínem 

pro prezentaci výsledků a tvorbu metodiky je červenec 2012. Rozsah práce skupiny 

odhaduji na jednorázové setkání trvající přibližně 4 hodiny. 

Následné změny, pokud se na nich skupina dohodne, by měly být zpracovány 

a zaznamenány do písemného dokumentu, s největší pravděpodobností metodického 

pokynu. Tato forma je v zařízení formálním způsobem popisu různých porad. Formulaci 

výstupů z porady do návrhu metodického pokynu provedu osobně se zvláštním zřetelem 

k teoretickým znalostem nabitým přípravou tématu. 

Metodiku v písemné formě zamýšlím poslat k připomínkování a vyjádření pracovní 

skupině, nadřízeným a ostatním členům týmu, kteří nebyli členy pracovní skupiny (srpen 

2012). 
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Podle charakteru a rozsahu připomínek bude v případě potřeby pracovní skupina 

svolána ještě jednou nebo připomínky zapracuji sama a metodika ve finální verzi bude 

rozeslána ke čtení pracovní skupině, nadřízeným a ostatním členům týmu, kteří nebyli 

členy pracovní skupiny a vedení zařízení ke schválení (září 2012). Finální verze 

metodického pokynu bude schválena ředitelkou Domova a zařazena mezi oficiální 

dokumenty Domova sociální péče (říjen 2012). 

Vyhodnocení změny navrhuji provádět ve spolupráci s vedoucím multidisciplinární 

porady periodicky po třech měsících v průběhu prvního roku aplikace změny, počínaje 

dnem tři měsíce od zahájení vedení porady v nové formě. 
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8 KVALITATIVNÍ VÝZKUM MULTIDISCIPLINÁRNÍ PORADY 

ZAMĚSTNANCŮ 

 

Kvalitativní výzkum jsem se rozhodla použít, abych získala hlubší náhled 

na multidisciplinární poradu zaměstnanců, který by mi pomohl lépe pochopit procesy, 

které na poradě probíhají a směr, kterým by se porada mohla vyvíjet dál. V tomto případě 

se nabízelo i použití kvantitativního výzkumu, který by spoustu věcí, obzvláště podnětů 

ke změnám, také ukázal. 

Multidisciplinární porada je pro zařízení výjimečná tím, že je to zatím jedno z mála 

polí, kde se schází celý tým přímé péče a je schopen bez bariér a otevřeně komunikovat na 

téma péče o klienty a občas i jiná témata. Vzhledem k tomu, že se doposud nezdařilo 

zavést v zařízení fungující supervizi zaměstnanců přímé péče, a k těm, které zde doteď 

probíhaly, se tým stavěl negativně, považuji momentálně multidisciplinární poradu 

za „ostrov“ funkční týmové komunikace, k němuž chci přistupovat s co největší citlivostí. 

Proto jsem zvolila kvalitativní výzkum. 

V této kapitole jsem v otázce vedení výzkumu čerpala metodickou podporu 

v knihách Základy kvalitativního výzkumu a Kvalitativní výzkum v pedagogických 

vědách, jimiž jsem se inspirovala i při členění této kapitoly. (Strauss, a další, 1999) 

(Švaříček, a další, 2007) 

 

8.1 Základní východiska a výzkumné otázky 

Hlavním výzkumným tématem je: Přínos multidisciplinární porady pro účastníky 

porady. 

 

Směrodatným pro tento výzkum je popis multidisciplinární porady, jak je uveden 

výše. Pro zkoumané jevy je podstatné to, jaká je skutečnost, i přesto, že porada v nynější 

formě nemusí splňovat všechna kriteria porad, řešitelských porad či interdisciplinárních 

porad tak, jak je uvedeno v kapitole 4.2 této práce a neodpovídá tak vlastně mnohem 

obecnější definici porady uvedené v teoretické části práce. Díky svému volnému vývoji 

dostala svůj osobitý ráz. V základu se proto, v případě této konkrétní zkoumané porady, 

z teorie týkající se porad vycházet dá, ovšem s přihlédnutím k jedinečnosti této konkrétní 

porady. 
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Dalším termínem k vymezení jsou pracovníci v přímé péči, kterými jsou v tomto 

zařízení chápáni všichni ti, jejichž náplní práce je činnost přímo s klienty. Jsou jimi 

Pracovníci v sociálních službách, zdravotní sestry, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční 

terapeut, aktivizační terapeuti a sociální pracovníci. Další velkou skupinou pracovníků 

v Domově jsou zaměstnanci provozního a ekonomického úseku, kteří do styku s klienty 

přichází, ale ne tolik a jejich činnost je zaměřena spíše na zabezpečení chodu budovy 

a služeb a proto nejsou řazeni do kategorie přímé péče. 

Účastníci porady se dále člení na skupinu klíčových pracovníků a odborníků. 

Klíčovým pracovníkem jsou zde v zařízení lidé zaměstnaní na pozici pracovníka 

v sociálních službách. Mimo náplň práce stanovenou svou pracovní pozicí, určuje jejich 

další činnost role klíčového pracovníka zodpovídajícího za kvalitu a naplňování péče. 

Náplň této role vyplynula z konceptu case managementu. (Stuchlík, 2001) Klíčoví 

pracovníci by si měli iniciativně všímat zájmů, potřeb a cílů uživatele, být koordinátorem 

práce týmu lidí, kteří jsou do služeb pro daného uživatele zapojeni. Zodpovídají 

za vytvoření a aktualizaci individuálních plánů, za realizaci individuálního plánu. 

V závislosti na charakteru služeb se role klíčového pracovníka může lišit. Může být 

člověkem, který vyhledává a kontaktuje uživatele, terapeutem či poradcem, obhájcem, 

který hájí zájmy uživatele, zprostředkovatelem služeb poskytovaných někým dalším, 

nákupčím služeb potřebných pro daného uživatele. Nejčastější je ovšem kombinace těchto 

rolí. (Johnová, a další, 2002) Klíčový pracovník má na starosti vždy dva až tři klienty 

v zařízení. Klíčoví pracovníci jsou dále děleni na ty, kteří mají na starosti klienty služby 

domov pro seniory a na klíčové pracovníky pro klienty služby odlehčovací pobyty.  

Roli odborníka v případě této porady zastávají všechny ostatní profese. Řadí se mezi 

ně zdravotní sestry, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, nutriční terapeut, aktivizační terapeuti 

a sociální pracovníci. Každý zde vystupuje jako odborník za svůj obor a jeho hlas má 

stejnou váhu jako hlasy ostatních účastníků. 

Ke konkrétnímu tématu multidisciplinárních porad v zařízeních sociálních služeb 

jsem další literaturu nenalezla. 

Cílem výzkumu pro mne bylo prozkoumat vztah zaměstnanců k multidisciplinární 

poradě, její funkčnost, prostor pro vylepšení porady, odkrýt případné další role 

multidisciplinární porady. Konkrétně mě zajímala témata: 

 Jak vnímají účastníci své role v týmu? 

 Jaký přínos dokážou účastníci z porady získat? 
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 Vyvolává-li současná forma porady v některém z účastníků frustraci 

či iritaci, a pokud ano, proč? 

 Podněty, jakým způsobem by se dala porada upravit, aby došlo ke zvýšení 

efektivity a lepšímu naplnění potřeb zúčastněných. 

 Podklady pro návrhy na zlepšení, zefektivnění spolupráce mezi profesemi 

pro zvýšení kvality v péči o klienta. 

 Další možné role porady. 

 

8.2 Výzkumné metody 

8.2.1 Respondenti 

Výběr adeptů k rozhovoru probíhal nejprve v teoretické rovině. Vzhledem 

ke zkoumanému tématu byli jasnou volbou účastníci multidisciplinární porady z Domova 

sociální péče, kteří mají s touto konkrétní poradou zkušenosti. Dalším kritériem výběru 

bylo, aby byly provedeny rozhovory se zástupci většiny profesí, které se porady účastní. 

Jelikož je klíčových pracovníků v zařízení přibližně třicet, byl rozhovor veden nejprve 

se čtyřmi zástupci této skupiny zaměstnanců a později ještě s pátým, pro získání širší 

základny názorů. Klíčoví pracovníci byli vybíráni podle oddělení, na kterém pracují, 

pro rovnoměrné zastoupení a také pro možnost náhledu do rozdílných „kultur“ 

jednotlivých recepcí. Pojmem kultura mám na mysli individualitu jednotlivých recepcí, 

která je dána osobitostí jednotlivých stabilních skupin personálu, které na recepcích slouží 

(občas někdo přestupuje z recepce na recepci, ale týmy se mění málo). Každá skupina má 

své zvyky, částečně i styl práce a lišící se týmovou dynamiku. 

Dalším kriteriem výběru byla ochota klíčových pracovníků rozhovor poskytnout. 

Z pěti oslovených neodmítnul nikdo. S dotyčnými mám pouze dobrý formální pracovní 

vztah, takže rozhovory nebyly poskytnuty z přátelství. Z respondentů jsem vybrala 

i jednoho muže, abych měla zastoupení obou pohlaví. 

V oblasti odborníků byl výběr možný z podstatně užší nabídky respondentů. Kromě 

zdravotních sester, kterých je v zařízení devět, jsou zde odborníci po dvou zástupcích 

oboru, nutriční terapeut jeden. Po konzultaci s vedoucí diplomové práce vyplynulo, 

že povedu další čtyři rozhovory a ke spolupráci oslovila zdravotní sestru, fyzioterapeutku, 

ergoterapeutku a sociální pracovnici. Aktivizační terapeuty jsem k rozhovoru neoslovila, 

jelikož na porady docházeli málokdy a neměli tedy s poradou širší zkušenosti. Nutriční 

terapeutku jsem také neoslovila, jelikož je v zařízení pouze jedna a nebylo by tedy možné 
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zachovat anonymitu. U odborníků jsem oslovovala předně ty, se kterými mám dobré, 

nekonfliktní pracovní vztahy. Nikdo z oslovených rozhovor neodmítnul. 

Všem respondentům byla zaručena anonymita, což bylo v případě klíčových 

pracovníků snazší, jelikož je jich celkem třicet. U odborníků jsem vybírala z těch, kteří 

jsou v zařízení zastoupeni alespoň po dvou. 

Většina oslovených projevovala známky opatrnosti a nejistoty či obavy z prozrazení, 

ačkoliv byly rozhovory schváleny vedením. Odborníci si byli znatelně jistější a nevyužili 

mou nabídku, že můžeme rozhovor vést mimo zařízení. Stejně tak ani dva z klíčových 

pracovníků. Tři z nich této nabídky využili. Sešli jsme se proto mimo pracovní dobu 

na rozdílných veřejných místech. 

Rozhovory probíhaly v rozmezí 15. února a 20. dubna. V otázce pořadí jsem zvolila 

nejprve klíčové pracovníky a poté odborníky, abych mohla, v případě potřeby 

a průběžných výstupů, pozměnit otázky odborníků, k čemuž nakonec nedošlo. 

8.2.2 Sběr dat 

Data k multidisciplinární podobě byla sbírána ve dvou formách. Tou první bylo 

skryté zúčastněné pozorování multidisciplinárních porad, kdy jsem pozorování vedla 

souběžně s plným zúčastněním se porady jako její plnohodnotný člen. Pozorování bylo 

dále nestrukturované, jelikož jsem se nezaměřovala na konkrétní témata tolik jako 

na pozorování porady obecně, ve snaze zpozorovat nové souvislosti a procesy. (Švaříček, a 

další, 2007) Výsledky pozorování jsem použila k podrobnému popisu multidisciplinární 

porady, který je uveden výše v textu. 

Druhou formou sběru dat byly rozhovory. V tomto případě jsem nejprve vyžádala 

souhlas od ředitelky zařízení, strážného přístupu do zkoumaného terénu. (Švaříček, a další, 

2007) Pro tuto část výzkumu jsem použila metodu hloubkových polostrukturovaných 

rozhovorů. (Švaříček, a další, 2007) Při rozhovorech jsem byla v roli tazatele. Otázky jsem 

sepsala a jejich seznam jsem respondentům nabídla s předstihem, aby se mohli připravit, 

čehož všichni využili. Seznamy otázek byly vyhotoveny ve dvou verzích, seznam pro 

klíčové pracovníky a seznam otázek pro odborníky. Tyto seznamy se lišily nepatrně pouze 

v pár otázkách. Otázky jsou k nahlédnutí v příloze 3 a 4. 

Během rozhovorů jsem se občas snažila klást doplňující otázky. Často jsem 

doplňující otázky zjistila zpětně, až po začátku analýzy rozhovorů. Pozorovala jsem, 

že jsem při vedení rozhovorů byla nervózní a měla obavu, abych vůbec udržela kontinuitu 

hovoru a seznam otázek. 



61 

 

8.2.3 Záznam dat 

Záznamy pozorování jsem prováděla formou field notes (terénních poznámek) 

(Švaříček, a další, 2007 str. 155) 

Rozhovory jsem zaznamenávala na diktafon ve svém mobilním telefonu, se kterým 

jsem již úspěšně spolupracovala v případě psaní bakalářské práce. Rozhovory jsem 

přepsala do PC. Respondenti byli o nahrávání předem řádně informováni a neměli 

s nahráváním problém, vyjma jedné respondentky, která s nahráváním svého hlasu 

problém. Tento rozhovor byl nejhůř přepisovatelný, jelikož měla sklon mluvit velmi 

tichým hlasem a já jsem nechtěla diktafon přesouvat blíž jejím ústům, abych dotazované 

nezpůsobila ještě větší stres. Ostatní rozhovory byly dobře rozpoznatelné i přes veřejná 

místa, kde některé rozhovory probíhaly. 

 

8.3 Analýza dat 

Kódování 

K analýze dat jsem použila otevřeného kódování. Texty rozhovorů jsem nejprve četla 

v PC a přiřazovala kódy přímo do textu formou poznámkového aparátu v MS word. 

Kódování probíhalo se zřetelem k výzkumnému tématu. 

Témata jsem později přepsala na papír, rozstříhala po jednotlivých bodech a ty 

následně seskupovala podle tématu. Ve výsledku tohoto procesu mi vystoupily čtyři hlavní 

kategorie a pojmy k nim náležící. 

Kategorie 

1. Definice multidisciplinární porady 

a. účel / cíl multidisciplinární porady 

b. popis multidisciplinární porady 

c. struktura multidisciplinární porady 

d. personální složení multidisciplinární porady 

e. výstup /záznam z multidisciplinární porady 

f. kolísavá kvalita multidisciplinární porady 

g. frekvence multidisciplinární porady 

h. zpětná vazba k multidisciplinární poradě 

2. Role účastníků 

a. kompetence zaměstnanců 

b. vedoucí multidisciplinární porady 
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c. autorita odborníků 

3. Další role multidisciplinární porady 

a. konfirmace 

b. supervize 

4. Témata k rozvoji komunikačního procesu v zařízení 

a. spolupráce s rodinou 

b. kvalita péče 

Pro lepší přehlednost jsem používala formulář/tabulku, kde jsem uvedla jednotlivé 

kategorie, jednotlivé pojmy, jejich další specifikaci, jejich lokalizaci v textu a citaci textu 

z rozhovoru s respondentem, která se vztahovala k danému pojmu. Tabulka analýzy dat 

první kategorie pro ukázku je k nalezení v příloze 5. 

 

8.4 Výsledky analýzy dat 

Kurzívou jsou psané přesné citace, či jejich části, respondentů. Respondenty budu 

uvádět pod pseudonymy Kamila, Petra, Stáňa, Pavel, Tereza, Bára, Lucie, Irena a Dita. 

 Pozice dotazovaných nebudu uvádět z důvodu zachování jejich anonymity. 

V případě odborníků by byla jejich identifikace snadná vzhledem k počtu dvou odborníků 

za obor v zařízení. 

V případě, že bude v rámci analýzy tématu důležité zdůraznit roli v týmu, nebudu 

uvádět jména, ale pracovní zařazení. 

8.4.1 Definice multidisciplinární porady 

První z kategorií je složena z pojmů, které sledují linii zásad úspěšného vedení 

porady. Jedná se o strukturu porady: Co? Proč? Jak? Kdo? Kdy? Kolik? (Bělohlávek, a 

další, 2006) Předpokládám, že odpovědi z této kategorie budou metodickým návodem pro 

pracovní skupinu ohledně konceptu vypracování metodiky multidisciplinární porady.  

V ohledu cíle / účelu porady vyplynula u Petry velká nejistota ohledně smyslu 

porady, kdy pracovnice uvedla, že ani po dvou letech nepochopila, z jakého důvodu tyto 

porady jsou, ačkoliv k poradě jinak zaujímá pozitivní postoj. Pavel vnímá poradu jako 

místo, které slouží pouze k tomu, aby o klientech informoval, jak uvádí, „ostatní sektory“, 

které si něco zapíšou „a tím to končí“. Rozdílný měla názor Stáňa, která uvedla, 

že smyslem porady je získání nových poznatků, co vlastně bude s klientem do příští porady 

dělat. Klíčoví pracovníci nejsou v otázce smyslu porady názorově sjednoceni a každý k ní 

přistupuje trochu jinak. 
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Popisy porady, které dotazovaní uvedli, na mne působí intuitivně, ale v podstatě se 

lišily pouze v drobnostech. Kamila, Stáňa, Irena i Dita popsaly poradu, jako místo, kde se 

řeší klienti. Některé z nich k tomu následně dodávají, že se na poradě sejdou všichni ti, 

kteří s „klientem přijdou do styku“ a řeší klientovy potřeby, jeho zdravotní a psychický 

stav, co se s klientem bude z pohledu různých oborů dít. Všichni se shodují na tom, že se 

k danému klientovi vyjádří postupně všechny obory. 

Dalším bodem dotazování byla mnou navrhovaná idea tematické struktury, která by 

dodávala poradě jistý řád. Lucie vidí výhodu struktury v tom, že „bude mít každý prostor 

se projevit“. U každého klienta by mohlo dojít k výměně většího množství informací, 

nedocházelo by k náhlým změnám témat, či by to podle Terezy a Lucie „usnadnilo 

povídání“ i těm, kteří nejsou příliš průbojní, a není jim příjemné drát se o slovo. Stáňa 

a Irena vyjádřily obavy dopadu příliš pevné struktury na poradu. V tomto bodě vnímám, 

že byl návrh struktury přijat pozitivně, s tou podmínkou, že by nebyla příliš viditelná 

a neomezovala by příliš přirozený tok hovoru. 

Z dotazů ohledně personálního složení vyplynulo, že na poradě nejvíce schází 

aktivizační terapeut, který by přinesl informace o aktivitách klientů. Dále na poradě schází 

zdravotní sestra, která se ne vždy účastní. Týmu chybí i přítomnost vrchní sestry – vedoucí 

týmu. Vyskytly se též žádosti na přítomnost lékaře a Kamila by ocenila psychologa. 

Složení týmu tedy není komplexní a bylo by dobré jej doplnit, minimálně o kolegy 

ze zařízení, jelikož není jisté, zda je u externistů (lékař, psycholog) možné zajistit jejich 

přítomnost. 

Výstupy z multidisciplinární porady jsem rozdělila do dvou oblastí. První z nich jsou 

výstupy z pohledu osobního obohacení, kdy Pavel tvrdí, že porada žádné obohacení 

nepřináší, pro Stáňu je přínos to, aby věděla: „… co kdo s ním dělá (s klientem, pozn. 

autora) a nekoukala na tý službě“, Kamila oceňuje poradu, pokud se dobereme k nějakému 

řešení, které jsme potřebovali a Bára z pohledu získání informací o klientovi či o tom, „jak 

třeba funguje výstup z minulé porady“. Rozdílnost zkušeností dotazovaných značí, 

že přínos porady je odvislý od toho, co si je účastník z porady schopen „vybrat“. Tento 

aspekt se tedy odvíjí především z osobnostního nastavení jednotlivce než z formy porady. 

 Z pohledu získání návodů poradu hodnotí pozitivně Irena, která uvádí, že vytváření 

návodů na poradách může mít dobré důsledky pro klienta. Tvorba návodů pro zaměstnance 

je tedy dobou alternativou výstupu z porady. Jak však vyplynulo z předchozího odstavce, 

nemohou si je odnést ti, kteří je nehledají. 
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V případě zápisu z porady se přístup dotazovaných ke čtení zápisů lišil dle celkového 

přístupu k poradě. Vznikly vyhraněné skupiny lidí, kdy jedna zápisy z porad nečte, jelikož 

v tom nevidí smysl a další skupina je naopak ráda čte a čerpá z nich informace. 

Nevyskytnul se nikdo, kdo by zápisy četl pouze občas. Z toho vyplývá, že pokud účastníci 

najdou v poradě smysl a způsob, jak z ní čerpat informace, mají motivaci ke čtení zápisů, 

jelikož je shledávají obohacující a zajímavé. Pokud ne, je to pouze další nezajímavé čtení, 

které vnímají jako ztrátu času. 

Petra vyjádřila, že neví, co se se zápisem z porady stane a k čemuže vlastně slouží. 

Toto je dobrý podnět k ošetření tématu zápisu v budoucí metodice porady. 

Posledním aspektem zápisu byla reflexe jeho vyhotovování, kdy Dita pozitivně 

hodnotila možnost psát zápis rovnou do PC, jelikož jí tím odpadnul dřívější stres 

způsobený povinností zápis přepisovat po poradě (v dobách, kdy nebyl k dispozici 

notebook). Požadavek na techniku nebo případného zapisovatele bude zařazen jako jeden 

z bodů jednání pracovní skupiny, jako důležitý podpůrný prostředek porady. 

V rozhovorech jsem identifikovala ohlasy na nestálou kvalitu multidisciplinárních 

porad. Jedním z pojmenovaných úhlů pohledu byla změna kvality porady v závislosti 

na momentálním personálním osazení. Bára, Lucie, Kamila a Dita shledaly pozitivní 

přístup, osobní zaujetí, aktivní přístup a ochotu kolegů se domluvit, jako předpoklad dobré 

kvality porady. Bára dál uvedla, že pokud zúčastnění, především z řad klíčových 

pracovníků, o klienty zájem nemají, klesá tím kvalita porady. Po této stránce je tedy 

důležité mít motivované a komunikačně zdatné zaměstnance, jelikož kvalita porady stoupá 

s mírou osobního zaujetí pracovníka. 

Druhým zmíněným náhledem na kvalitu porady je její obsah, kdy Irena a Tereza 

uvedly, že obsahem (myšleno tématy a strukturou) je porada téměř vždy stejná. To mne 

vede k myšlence, že obsah porady je měřitelnou položkou (z pohledu kvality) a je možné 

jej zajistit skrze výše zmiňovanou strukturu porady.  

V oblasti stálosti kvality porad, jsem ještě identifikovala aspekt subjektivity 

informací, kdy ne vždy klíčoví pracovníci souhlasí s informacemi o klientech, které 

poskytli na poradě jejich kolegové. Někteří, na základě zápisu z porady, chodí za kolegy 

či za sociální pracovnicí a reflektují, že oni podobnou zkušenost u klientů nemají. Toto 

zjištění shledávám jako problém, který bude nutný s pracovní skupinou ošetřit. Informace 

o klientech prezentované klíčovými pracovníky jsou totiž obvykle směrodatné a jsou často 

i impulsem k podnikání různých opatření či kroků odborníků. 
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V záležitosti frekvence porady z rozhovorů vyplynulo, že kvůli poměrně velkým 

časovým rozestupům (1x za měsíc na jedno oddělení – pozn. autora) účastníci nepoužívají 

poradu jako místo řešení aktuálních problémů, pokud nenastanou bezprostředně v den 

porady. Problémy řeší v tu chvíli skrze jiné cesty a na poradě se o problému nanejvýš 

zmíní a informují o něm zbytek týmu. Porada tedy není místem k řešení akutních 

problémů. 

Dalším aspektem nízké frekvence porad je i to, že se na ně někteří z klíčových 

pracovníků dostanou velmi zřídka (rozpisy služeb). Ačkoliv je v zařízení Tereza 

zaměstnaná již dva roky, uvádí: „Já jsem jich ještě tak moc nezažila“. 

Posledním bodem této kategorie je téma zpětné vazby. Dita uvádí, že nemá zpětnou 

vazbu ohledně aplikace a úspěšnosti na poradě dohodnutých postupů nebo úkolů, které 

z porady vyplynuly. Jak říká, „nemá to systém“. Na druhé straně Petře schází zpětná vazba 

o tom, co se děje se zápisem z porady a s domluvenými úkoly a postupy. Zpětnou vazbou 

rozumí Tereza reakci odborníků na jí poskytnuté informace o klientech. Vnímám, že smysl 

porady a motivaci účastníků snižuje to, že výstupy nejsou kontrolované a více závazné, 

není jisté, zda se plní a co se s nimi děje. 

8.4.2 Role účastníků porady 

Druhá kategorie je složena ze tří pojmů týkajících se role účastníků porady. Tuto 

kategorii vnímám jako hlubší rozvinutí kategorie předchozí, která se týkala praktické 

stránky porady, protože reflektuje hlubší témata hranic jednotlivých oborů a kompetencí 

účastníků. 

Prvním pojmem jsou kompetence zaměstnanců. Zde zmiňuje Irena situaci, kdy může 

klíčový pracovník poskytnout klientovi službu, která je na hranici s oborem odborníka. 

Jako příklad uvedu, že pro aktivizaci klienta je dobré, aby došel na toaletu sám, v případě 

fyzického omezení s pomocí chodítka. Nácvik chůze je však již v kompetenci 

fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Ti nemohou být přítomni pokaždé, když jde klient na 

toaletu, takže je žádoucí, aby klientovi pomohl klíčový pracovník. Ten k tomu však nemusí 

být vždy svolný a může radši klienta vozit na vozíčku. Irena zde poukazuje na situaci, kdy 

může být dopomoc při chůzi projevem dobré vůle klíčových pracovníků, což není pro 

kompaktnost a jednotu péče ideální, pokud ji někdo projevit nechce. 

Ohledně kompetencí zaměstnanců jsem dále v rozhovorech vysledovala nejistotu 

ohledně náplně práce odborníků, kdy Kamila říká, že „… vím (jakou mají náplň práce – 

pozn. autora), akorát občas, občas nevím, do čeho ještě můžou kecat a do čeho ne“. Tereza 

k náplni práce odborníků podotýká, že je pro ni těžké si jejich práci představit podle popisu 
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a že by pro ni bylo mnohem přínosnější vidět je „v akci“. Přesnější vymezení hranic 

jednotlivých profesí a ošetření jejich přesahu je tedy výzvou do budoucna pro vedení 

a mohlo by pomoci k lepší spolupráci v rámci týmu. 

Druhým pojmem analýzy dat je role vedoucího porady. Jako nedostatek v dosavadní 

práci vedoucího porady vidí Lucie a Bára občasnou vleklost porady a její pomalý spád. 

Na druhou stranu Tereza zhodnotila, že jí vyhovuje současná, ne příliš autoritativní, forma 

vedení. Názor na dynamiku a způsob vedení porady není shodný a bude pravděpodobně 

k zamyšlení pro vedoucí, zdali jej chtějí měnit. 

Petra opakovaně v rozhovoru zmínila svou nejistotu ohledně role sociální pracovnice 

na poradě, kdy měla problém odlišit její roli v týmu a roli na poradě. Kvůli tomu má 

dojem, že se tým na poradě schází proto, aby informoval sociální pracovnici o klientech, 

a uniká jí celkový smysl porady. 

Roli vedoucího porady bude zapotřebí mnohem lépe vymezit a popsat, aby bylo 

účastníkům jasné, co od něj mají čekat a aby se o tyto kompetence mohl vedoucí v případě 

potřeby opřít. To samé platí pro určení smyslu porady a popis jednotlivých rolí účastníků, 

aby nedocházelo k takovýmto desinterpretacím. 

Třetí téma reflektuje autoritu odborníků. Ze strany odborníků zde identifikuji 

nejistotu ohledně hranic, směrodatnosti jejich vyjádření ke klientům a nespokojenost 

s profesionální komunikací. „Tam jsou lidi v přímé péči, kteří jsou opravdu pozitivní, 

nadšení z práce a chtějí se učit novým věcem a pak je přímá péče, u kterých se mi zdá, 

že z naší strany (od odborníků - pozn. autora.) vůbec nechtějí nic slyšet a cokoliv řekneme, 

berou negativně.“ Další zmínka rozvíjí myšlenku náhledu na sdělení odborníků: „Že, 

aby nebrali to, co já řeknu jako nějakej příkaz nebo že je nějakým způsobem 

zaúkolovávám, ale že je to nějaký způsob, jak ještě vylepšit jejich péči nebo přístup 

ke klientovi.“ Pocit potřeby spolupráce dalšího odborníka reprezentuje věta: „… Podle 

toho jejich přístupu (přístup PSS - pozn. autora) k danému problému, k těm činnostem, 

na kterých jsme se usnesli a u kterých bychom chtěli, aby na nich participovali.“ Z těchto 

reakcí je znát nejistotu a nespokojenost odborníků s komunikací s klíčovými pracovníky. 

Není jim jasné, nakolik jsou jejich doporučení ohledně péče o klienty závazná a jakým 

způsobem je mají prezentovat, jelikož někdo z klíčových pracovníků je přijímá rád jako 

praktické rady a někteří mají pocit, že jim je přikazováno o což nestojí. Z mého hlediska 

spadá tato část i do tématu přesnějšího vymezení kompetencí zaměstnanců a určení 

výstupů z porady. 
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Klíčový pracovník reflektoval autoritu odborníka z pohledu klienta: „V podstatě to, 

že oni (odborníci – pozn. autora) mají větší slovo nad náma, jako pečovatelema, vůči 

klientovi, takže je možný, že klient prostě nebere to, co my mu říkáme tak jako že by měl 

něco dělat a v podstatě ta odbornost ho donutí k tomu, že je to asi potřeba. Že v podstatě 

máte větší slovo a víc vás poslechnou.“ Dobrá a úzká spolupráce s odborníky může 

klíčovým pracovníkům značně ulehčit práci s některými klienty, které lze prostřednictvím 

odborníků snáze motivovat k činnosti. 

8.4.3 Další role multidisciplinární porady 

Ve třetí kategorii jsem seskupila zmínky odkazující na další roviny porady, než jsou 

ty zjevné, dané jejím smyslem a popisem. 

Prvním identifikovaným tématem je konfirmace. Ta, jak vyplynulo z rozhovorů, 

může mít dvě polohy. V prvním případě Bára uvedla, že by bylo dobré, aby na poradě byl 

„někdo z nadřízených, který by tam právě mohl určit, do jaké míry se to řešit má nebo 

nemá a jakým způsobem třeba přistupovat, aby dal jasně najevo, co ano a co ne.“ Toto 

přání si vykládám jako snahu o překonání zmatků, které vznikají nejasným vymezením 

kompetencí členů týmu a absencí vytyčení míry autority odborníků vůči klíčovým 

pracovníkům. Přítomnost nadřízeného je alternativou řešení. Na druhou stranu může 

přítomnost nadřízeného na poradě ohrožovat rozhodovací schopnost týmu a způsobit zánik 

smyslu multidisciplinárního týmu. Skupina by potom nebyla nucena společně hledat řešení 

a mohla by naopak přenášet rozhodování na jediného člověka, což vnímám jako krok zpět. 

Jako druhou polohu konfirmace v tématu multidisciplinární porady, jsem nalezla 

zmínku Stáni, která uvádí, že jí porada podpořila v její práci, když jí skupina na poradě 

dodala odvahu přistoupit k řešení dlouho odkládané situace s klientkou. V konfirmaci 

na této rovině vidím velkou perspektivu a možnost, jak poskytnout členům týmu pomoc, 

podporu a rozvoj. 

Druhým tématem této kategorie je supervize. Zde jsem se snažila zachytit okamžiky 

porady, zmínky o ní, témata, které vzbuzují dojem, že je porada „používána“ částečně 

i jako týmová supervize či jsou zde reflektována témata, která by supervize ošetřovala. 

V první oblasti respondenti reflektují z různých stran komunikaci ve skupině 

multidisciplinární porady. 

Bára uvedla, že občas přijde na poradu s problémem, který potom nedostane odvahu 

vyslovit. Toto tvrzení se vyskytlo v kontextu s měnícím se personálním složením porady, 

které v některých dnech není z jejího hlediska úplně optimální pro probírání některých 
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témat. Vyplývá z toho, že některé skupiny mají sníženou schopnost tvorby kvalitních 

výstupů, jelikož jejich členové nemají odvahu přinášet témata potřebná k řešení. 

Irena má názor, že pokud je někdo nespokojen s probíranými tématy nebo 

dotyčnému připadá, že řešená věc na poradu již nepatří, má právo to skupině sdělit. 

To ve mně vzbuzuje dojem, že má naopak ve skupinu důvěru, jelikož nepochybuje o tom, 

že dotyčný může dát skupině i zápornou zpětnou vazbu. 

Konkrétní příklad konfliktu na poradě uvedla akorát jedna z odbornic, která 

komentovala, že její vyjádření se k péči o klienta bylo nedobře přijato klíčovým 

pracovníkem, který se urazil, protože měl pocit, že je mu přikazováno. Nikdo jiný 

z dotazovaných neuvedl žádný další konkrétní příklad konfliktů, které by na poradě 

vznikly. Je jimi spíše reflektováno, že k nim občas dochází, ale také, že to patří 

ke skupinové dynamice. Konflikty nejsou otevřené a často se neřeší. 

Z komentářů Dity vyplynulo, že za sebe bere poradu jako příležitost ke sdílení své 

práce s ostatními členy týmu. Také reflektovala, že tam někteří pracovníci občas ventilují 

svou frustraci z práce s klientem, což vnímá více jako téma vhodné pro supervizi. 

Kamila vidí v poradě možnost, jak si popovídat i o věcech, které ji vadí a příležitost 

jak na tyto situace získat jiný názor a pohled, který ji pomůže se s nimi lépe vyrovnat. 

Oceňuje, že zde uslyší různé názory a možnost diskuse. 

Oboje výše uvedené postřehy v sobě obsahují touhu po prostoru sdílení 

a vzájemného obohacování, který nabízí i supervize a vnímám to jako pozitivní zpětnou 

vazbu pro vedení zařízení, že má smysl po ní pátrat dál. 

8.4.4 Témata k rozvoji komunikačního procesu v zařízení 

Poslední kategorii jsem věnovala zmapování témat, zmíněných v rozhovorech, 

ke komunikačnímu procesu v zařízení. Jelikož v rozhovorech témata zazněla, připadalo mi 

jako mrhání užitečnými daty je nechat bez povšimnutí. Témata zde proto také 

zaznamenávám za účelem zpětné vazby zařízení a dále jako doplnění vyhotovené 

diagnostiky komunikačního procesu v zařízení. 

Prvním tématem je komunikace s rodinou klienta. Bára řeší její nedostatečnost 

a malou kontinuitu této spolupráce: „Trošku mi tady chybí spolupráce s tou rodinou, 

že se to vždycky jenom naťukne, ale myslím si, že by se v některých případech do toho mělo 

jít víc.“ Kamila zas kompetence pro jednání s rodinou v případě konfliktu: „Ne všichni 

klienti se s tím (s organizačním řádem Domova – pozn. autora) ztotožňujou nebo 

ne všechny rodiny se s tím ztotožňujou a kdo má tu kompetenci o tomhle rozhodovat. 
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V tomhle se tam trošku, jako, plácám.“ V obou reflexích vnímám, že je z jejich pohledu 

tato oblast péče málo ošetřená a je zájem ji rozvíjet. 

Dalším, opakovaně zmíněným, tématem je kontrola kvality péče, která byla 

reflektována ze strany odborníka i klíčového pracovníka. Na obou stranách zaznělo, že by 

bylo dobré kontrolovat v případě klíčových pracovníků, CO se s klienty děje a ZDA se 

to děje, jelikož jsou zde pochybnosti o tom, že jsou dodržovány domluvené postupy 

a činnosti. Dalším motivem ke kontrole je pro Petru udržení a zvyšování stávající kvality 

péče, protože si uvědomuje, že nejednotnost v postupech kvalitu péče znehodnocuje. 

V této oblasti si členové týmu rezervy uvědomují a mají touhu je minimalizovat. 

Posledním tématem jsou aktivity klientů, kdy klíčoví pracovníci uvedli, že by ocenili 

podrobněji vypsané rozvrhy aktivit jednotlivých klientů, aby mohli lépe cílit a organizovat 

péči a dále, aby měli podrobnější informace o charakteru aktivit a jejich náplni, které 

klienti navštěvují: „Protože oni mají třeba trénink paměti, který má A. specifický, který je 

v úterý a tam nechodí všichni, protože každý na to už nemá. Ale my nevíme, kteří lidé tam 

chodí, nebo kdo chodí na kavárnu nebo na výtvarku.“ I zde jsou znatelné informační 

mezery, které zaměstnancům vadí a bylo by dobré se zaměřit na jejich příčinu a možnosti 

nápravy. 

 

8.5 Závěrečné shrnutí 

Z první kategorie (kapitola 8.4.1) vyplynuly zcela praktické požadavky a návod pro 

pracovní skupinu, která bude následně vypracovávat návrh metodiky multidisciplinární 

porady. Jednotlivé body upozorňují na různé organizační aspekty porady a její vymezení, 

které je třeba ošetřit, zohlednit či nastavit. 

Vyplynulo, že je třeba podrobněji vymezit účel a cíl porady, což je ve shodě se 

zásadami úspěšného vedení porad, kde je uvedeno, že porada musí mít cíl, aby účastníci 

věděli, čeho mají dosáhnout. 

Průběh porady a její forma byla pro účastníky jasná a neměli k ní výhrady, proto 

doporučuji ji zachovat. 

Vzhledem k pozitivním ohlasům, navrhuji skupině vyhotovit strukturu porady a nad 

formou jejího začlenění tak, aby nebyla příliš zjevná a „nesvazovala“ tak výrazně 

momentální nastavení komunikace formou rozhovoru a volných asociací. 

Vyvstává otázka pro vedení zařízení, jakou má mít porada míru „autority“, v jakých 

oblastech, jakým způsobem má být dosahováno rozhodnutí, nakolik jsou rozhodnutí, která 
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vyplynou z porady závazná pro tým. Bylo by dobré vytyčit okruh požadovaných výstupů 

z porady a jejich formu. Při vytváření definice porady a předpokládaných výstupů by měl 

být zohledněn fakt, že díky nižší frekvenci porad (jednou za měsíc pro jednotlivá oddělení) 

nelze poradu používat k řešení aktuálních problémů ale spíše například koncepčnějších 

otázek péče, které se projevují z dlouhodobějšího hlediska. 

K zápisu vyplynulo, že je zapotřebí podrobněji určit jeho formu, obsah, závaznost, 

dostupnost a vyhotovení. Navrhuji požádat vedení o podporu formou poskytnutí 

zapisovatele. 

Otázkou pro skupinu je také zvýšení míry získávání zpětné vazby k úkolům, které 

z porady vyplynuly a které má nyní své rezervy. Zájem klíčových pracovníků o péči 

a  klienty z pohledu metodiky přímo ovlivnit nelze, ale je pro skupinu je ke zpracování, 

jakým způsobem je možné ošetřit nesourodost předaných informací o klientech. 

Doporučuji znovu zhodnotit personální složení porady, jelikož se ukázalo, 

že na poradě schází aktivizační terapeuti a vrchní sestra. Otázkou je návrh přizvat 

k poradám externí odborníky. 

Kategorie týkající se rolí účastníků porady (kapitola 8.4.2) v jedné své části ukázala, 

jaké další položky je třeba, optimálně v nové metodice, zohlednit a vymezit. 

Rozhovory ukázaly, že je zapotřebí transparentně popsat a určit roli vedoucího 

porady, jelikož se ukázalo, že je současná role sociálních pracovnic pro některé účastníky 

nečitelná, ačkoliv způsob, jakým poradu vedou, je vyhovující. Vedoucí porady by měl mít 

oficiálně vytyčené a přidělené kompetence, které budou týmu podrobně prezentovány. O ty 

by se mohl opřít v případě delegace a termínování úkolů, vedení skupiny k výstupům 

z porady a usměrňování toku hovoru. Styl vedení porady by se však stále měl snažit být 

spíš uvolněný. (Bělohlávek, a další, 2006) 

Komunikace mezi jednotlivými účastníky porady se z odpovědí jeví jako 

bezproblémová až na pár zmínek o pocitu (ne)bezpečí ve vyjadřování názoru v některých 

týmech (v závislosti na aktuálním složení), což může být dalším tématem ke zpracování 

pro vedoucího porady - jak zajistit bezpečnost jednotlivým účastníkům, aby mohli sdělit 

své profesní stanovisko bez pocitu ohrožení ostatními členy týmu. 

Téma, které vyvstalo, je dosah autority odborníků a toho, nakolik jsou jejich 

doporučení ohledně péče o klienty směrodatná. Nyní je víceméně na libovůli klíčového 

pracovníka, nakolik si odborníkovo doporučení vezme k srdci, což souvisí s určením 

autority porady a vymezením způsobu rozhodování na poradě. 
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Další témata, která z této kategorie vyplynula, jsou k zamyšlení a další práci pro 

nadřízené i ostatní členy týmu, jelikož se netýkají pouze multidisciplinární porady. Je jimi 

nejasnost ohledně informovanosti o náplni práce jednotlivých profesí, neznalost hranic 

jejich kompetencí. Z rozhovorů není vyloučeno, že hranice svého oboru občas neznají ani 

zaměstnanci. 

Z kategorie třetí (kapitola 8.4.3) je úkolem pro pracovní skupinu zabezpečit, aby 

porada fungovala pro pracovníky podpůrně. Toho by mohlo být dosaženo přesnějším 

určením požadovaných výstupů z porady (návody, sdílení zkušeností), aby častěji 

docházelo k podpoře pracovníků, stejně jako podpořil tým, ve výše uvedeném příkladu, 

Stáňu. Dále eliminací demotivujících faktorů, jimiž například je nepochopení smyslu 

a účelu porady či bezvýslednost porady. 

Je žádoucí, aby byl na poradě přítomen někdo s příslušnou autoritou (nadřízený), kdo 

bude v případě rozporu určovat, co je správný postup a tím poskytne týmu „návod“, jak 

to dělat správně? Anebo bude-li skupina vedena k samostatnému hledání optimálního 

řešení z pohledu rovnosti jednotlivých hlasů účastníků bez zřetele na hodnost v hierarchii 

zařízení (bez opory autority), kdy korektnost a přijatelnost vyjednaných postupů či řešení 

může zpětně supervidovat vedení (například ze zápisů z porad). K této kontrole by mohlo 

docházet mimo poradu, aby nebyla narušena rovina rovnocennosti účastníků porady. 

Zprávou s předmětem „supervize“ pro vedení Domova je, že supervizní témata tým 

má a přináší je, ovšem na jiném místě, než je supervize sama. Proto si myslím, že má 

smysl dále hledat možnosti a formy supervize pro tým do té doby, než se nenajde 

„ta správná“. 

Z poslední kategorie (kapitola 8.4.4) jsou všechna témata spíše informací vedení 

a kolegům (ne zcela směrodatná pro pracovní skupinu k multidisciplinární poradě). 

Vyplynulo, že by bylo péči prospěšné pracovat na komunikaci zařízení s rodinou a dále 

přesněji určit, kdo má tuto komunikaci na starosti. 

Reflexí od některých členů týmu je, že je žádoucí zvýšit míru kontroly kvality, 

provedení a jednotnosti péče. 

Nakonec vyplynulo, že práci klíčových pracovníků může zlepšit podrobnější popis 

o aktivitách klienta mimo pobytovou část zařízení (v denním stacionáři a na programech). 

 

Za sebe v roli výzkumníka reflektuji, že být pozorovatelem v prostředí, které znám 

a ve kterém se běžně pohybuji, bylo náročné. Bylo pro mě těžké získat alespoň nějaký 

nadhled a podívat se na důvěrně známé věci v jiném světle. Při vedení rozhovorů mne 



72 

 

často nenapadalo na co se mám respondentů doptávat. V začátcích jsem se snažila získat 

informace víc jako v kvantitativním výzkumu a nápady na doplňující dotazy začaly 

přicházet až po hlubší analýze získaných dat. Se získanými daty jsem však spokojená, 

jelikož jsou hodnotnými podklady k vypracování metodiky pro pracovní skupinu. 

Respondenti byli většinou vyrovnaní, odpovědi si promýšleli a někteří i opakovaně 

zmínili, že se nad dotazy zamýšleli. Rozhovory probíhaly v příjemné atmosféře. 

Dotazovaní nebyli však zcela uvolnění, vnímala jsem z jejich strany jistou tenzi a jedna 

účastnice výzkumu značně znervózněla ve chvíli, kdy jsem připomněla, že bude rozhovor 

nahráván (není jí příjemné, že její hlas bude nahrán). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

9 TVORBA NOVÉ STRUKTURY PORADY 

Po vyhodnocení diagnostiky multidisciplinární porady jsem si na 15. července 2012 

dojednala průběžnou schůzku s ředitelkou organizace, na které jsem stručně prezentovala 

výsledky výzkumu a nechala si odsouhlasit aktualizovaný návrh složení pracovní skupiny 

a formu tvorby metodiky, které reagovaly na aktuální personální situaci. 

9.1 Pracovní skupina 

Jelikož mi vyhodnocování výzkumu zabralo více času, než jsem původně plánovala 

a stěžejní období tvorby metodického pokynu vyšlo termínem do období prázdnin 

a dovolených, potýkala jsem se s časovým presem a limitovanými personálními 

možnostmi. Musím konstatovat, že jsem tento aspekt změny z mého pohledu podcenila. 

Poté, co jsem v posledním týdnu července zjistila časové možnosti odborníků 

a termíny jejich dovolených vyplynulo, že jsem v perspektivě nadcházejících osmi týdnů 

schopná sestavit skupinu maximálně pěti členů včetně mne. 

Jako potenciální členy pracovní skupiny jsem nakonec oslovila vrchní sestru – 

vedoucí týmu, jako zástupce zdravotních sester a vedoucí přímé péče. Sociální pracovnice, 

které byly doposud vedoucími porady, metodickými vedoucími klíčových pracovníků 

a členy týmu a ergoterapeutku, člena týmu, který byl v daném termínu přítomen v zařízení. 

K tvorbě jsem přizvala i klíčové pracovníky a zdravotní sestry, kteří účast ve skupině 

odmítli kvůli náročnosti směnného provozu (není možné, aby při směně nebyli 3 hodiny 

přítomni na oddělení) a spokojili se s tím, že dostanou návrh metodického pokynu 

k připomínkování. Fyzioterapeutky, aktivizační i nutriční terapeut se vyjádřili v podobném 

duchu a souhlasili s účastí na tvorbě formou následných připomínek k návrhu metodiky. 

Po vyhodnocení situace jsem došla k závěru, že nepřítomnost ostatních členů týmu 

není pro můj původní záměr (aby se tvorby účastnili zástupci všech oborů účastnících se 

porady) ohrožující, jelikož dostanou možnost se k návrhu vyjádřit později. Pracovní 

skupina měla za úkol vyslechnout výsledky diagnostiky porady a s ohledem tyto informace 

přistoupit k tvorbě dokumentu, který následně budou ostatní členové týmu reflektovat 

a připomínkami ovlivnit. Většina účastníků má navíc rozsáhlé zkušenosti s tvorbou 

metodik a jiných dokumentů v zařízení, takže jsem za výhodu považovala i tuto stránku. 

Nevýhodou skupiny bylo, že jsme přicházeli o pohledy, názory a nápady ostatních 

v kontextu vyjednávání provedení změn a zapracování výsledků výzkumu. 
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Skupina se sešla dne 20. srpna 2012 v zasedací místnosti zařízení ve složení 

ergoterapeutka, dvě sociální pracovnice, vrchní sestra-vedoucí týmu a mé osoby jako 

facilitátora týmu. 

Nejprve jsem skupině zopakovala důvod této porady, podrobněji jsem popsala 

projekt této diplomové práce a dosavadní vývoj změny. Dala jsem prostor se doptat 

na případné nejasnosti a pokračovala prezentací výsledků diagnostiky multidisciplinární 

porady. 

Poté skupina přistoupila k vlastní tvorbě metodického pokynu. Při práci jsme se 

cíleně snažili vytvořit strukturu porady. Skupina, pravděpodobně i díky svým předchozím 

zkušenostem, postupovala velmi strukturovaně a konstruktivně, takže pro mne jako 

facilitátora nebylo obtížné držet ji u tématu. 

 Největší diskuse se týkaly problému subjektivity klíčovými pracovníky předávaných 

informací ohledně klientů. Diskuse nakonec přinesla největší změnu v dosavadním 

průběhu porad, kdy padnul návrh, aby podklady pro poradu dodávali, ve stručné písemné 

formě každý měsíc, klíčoví pracovníci jednotlivých klientů. Tato idea navazuje též 

na proces individuálního plánování, které v zařízení v tuto chvíli prochází organizačními 

změnami. 

Delší debata se také týkala vymezení role vedoucího porady, který získal více 

kompetencí. Toto téma navázalo na vymezení rolí dalších členů týmu a skupina došla 

k usnesení, že by ve skupině měla být zachována rovnost hlasů všech zúčastněných 

a pokud bude na poradě přítomna vedoucí, její hlas bude mít stejnou váhu jako ostatních 

členů skupiny. K případnému přehodnocování výstupů porad ze strany vedení by mělo 

docházet mimo poradu. Za témata svého oboru by měli mít odborníci rozhodující hlas 

a jejich názor by měl být ostatními členy týmu (i těmi, co nebyli přítomni na poradě) 

respektován. 

Návrh struktury porady byl zohledněn a přijat. Bylo rozhodnuto, že témata vyplynou 

z části dokumentu, kam ve fázi připomínkování napíšou zástupci jednotlivých profesí 

oblasti, jaké informace se sami potřebují na poradě dozvědět a jaké informace o klientovi 

naopak oni mohou nabídnout ostatním. 

V následující kapitole je uveden návrh metodického pokynu, který byl odeslán 

k připomínkování ostatním členům týmu, členům pracovní skupiny a nadřízeným. 
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9.2 Návrh metodiky multidisciplinární porady 

Vnitřní pravidlo pro multidisciplinární poradu zaměstnanců 

Charakteristika pravidla: pravidlo popisující cíl, náplň a praktické aspekty porady 

zaměstnanců, jejímž klíčovým tématem jsou klienti  DSP 

Určeno a závazné pro: pro všechny zaměstnance DSP, zejména na pozicích vedoucí 

týmu – vrchní sestra, sociální pracovnice, klíčový pracovník, všeobecná sestra v sociálních 

službách, ergoterapeutka, fyzioterapeutka, nutriční terapeutka 

Zpracovaly: S., A., T., J., J. 

Místo použití v praxi: Domov sociální péče 

Platnost od: 

Kontrola: min. 1x ročně nebo po každé zásadní změně v organizační struktuře, 

registraci služeb či jiných změnách navazujících na jiná pravidla a metodiky 

 

Cíle a náplň porady: 

1. shrnutí vývoje klienta za poslední měsíc 

2. výměna informací týkajících se klientů z pohledu jednotlivých profesí 

3. pomoc při řešení aktuálních situací v oblasti péče o klienty, hledání konsensuálních 

způsobů řešení v péči o klienty s přihlédnutím k názoru všech zúčastněných profesí 

4. podpora interdisciplinárních vztahů a týmové spolupráce 

5. návaznost na tvorbu individuálních plánů 

Účastníci: 

sociální pracovnice pro dané oddělení, klíčoví pracovníci (kteří jsou v daný den 

ve službě), všeobecná sestra v sociálních službách (která je v daný den ve službě), 

ergoterapeut (alespoň jeden zástupce oboru), fyzioterapeut (alespoň jeden zástupce 

oboru), nutriční terapeutka, aktivizační terapeut (alespoň jeden zástupce oboru), 

vedoucí týmu – vrchní sestra (alespoň každou druhou poradu každého oddělení) 

Frekvence porady a doba konání: 

Porada se koná pro každou recepci 1x za měsíc, vždy v pátek od 14:00 po dobu max. 

90 minut. 

recepce A - 1. pátek v měsíci 

recepce B - 2. pátek v měsíci 

recepce C - 3. pátek v měsíci 

recepce D - 4. pátek v měsíci 

Příprava na poradu: 
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Každý klíčový pracovník odevzdá nejpozději do doby porady příslušného oddělení 

krátkou zprávu, kde hodnotí vývoj stavu klienta, jehož klíčovým pracovníkem je. Zpráva 

bude napsaná: 

 mailem sociální pracovnici daného patra 

 psané rukou do formuláře dostupného na odděleních (viz. příloha A) 

Ostatní účastníci budou připraveni každý za svůj obor, aby byli schopni kolegům 

poskytnout informace, které potřebují. 

Průběh porady: 

Jeden po druhém jsou probíráni klienti daného oddělení, jimiž se skupina zabývá 

s přihlédnutím ke struktuře témat (viz. příloha B). U každého klienta je nejprve čtena 

zpráva od jeho klíčového pracovníka, která bude mít hlavní informační váhu. K ní se 

mohou vyjádřit i ostatní pracovníci v sociálních službách. Po ní záznam z minulé porady. 

Dále se ke klientovi vyjádří všichni ti, kteří jej mají ve své péči. Jsou reflektovány 

i specifické situace, které při péči o klienta mohou vyvstávat. 

Vedení porady a rozhodování: 

Vedoucím porady je sociální pracovník. Je zodpovědný za zhotovení zápisu, jeho 

distribuci a delegování a termínování úkolů, které z porady vyvstanou. 

V případě, že skupina bude diskutovat o odlišném přístupu ke klientovi či jiných 

záležitostech, pokusí se dojít ke konsensu s ohledem na názor a vyjádření všech 

přítomných. Pokud ke konsenzu nedojde, bude danému tématu věnované zvláštní setkání, 

což bude vedeno jako jeden z úkolů vyvstalých z porady. 

Zápis z porady: 

Zápis se provádí do počítače. Za jeho zhotovení je zodpovědný sociální pracovník. 

Zápis bude po poradě: 

 nalepen do sešitu hlášení pečovatelů 

 založen do desek na jednotlivých odděleních, které obsahují zápisy 

z multidisciplinárních porad 

 mailem odeslán účastníkům + manažerka úseku sociálních a zdravotních služeb, 

ředitelka zařízení 

 vložen do příslušné sdílené složky na serveru 

Termíny a postupy uvedené v zápisu jsou závazné pro zúčastněné i ty, kteří se 

porady neúčastnili. 
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Příloha A 

Klíčový pracovník: Klient: 

        

Změna stavu klienta za poslední 
měsíc:         

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
      

  

                

Datum: Podpis: 
 

Příloha B 

Témata porady z pohledu jednotlivých profesí (k doplnění) 

1. Sociální pracovník 

Potřebuje se dozvědět: 

 komplexní pohled na klienta 

 změny, vývoj od minulé porady 

 riziko zhoršení zdravotního stavu (žádosti o příspěvek na péči, schopnost podpisu, 

atp.) 

 informace pro rodinu klienta 

 informace o soužití s jiným klientem 

  

Může sdělit: 

 informace o rodině 

  

2. Ergoterapeut 

Potřebuje se dozvědět: 

 míra zapojení klienta do běžných denních činností + spojené obtíže 

 použití pomůcek 

 polohování 
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Může sdělit: 

 stav kognitivních funkcí klienta 

 výsledky ergoterapeutického šetření 

 vhodnost pomůcek 

 instruktáž v přesunech, manipulace s klientem 

3. Fyzioterapeut 

Potřebuje se dozvědět: 

  

Může sdělit: 

   

4. Nutriční terapeut 

Potřebuje se dozvědět: 

  

Může sdělit: 

  

 

5. Aktivizační terapeut 

Potřebuje se dozvědět: 

  

Může sdělit: 

  

6. Zdravotní sestra 

Potřebuje se dozvědět: 

  

Může sdělit: 

  

7. Klíčový pracovník 

Potřebuje se dozvědět: 

  

Může sdělit: 

   

Další oblasti témat: 

 duchovní život klienta 
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9.3 Aplikace změny 

Jelikož v době odevzdání této práce probíhá neustále připomínkování a doplňování 

návrhu metodiky, nemohu se podrobněji vyjádřit k procesu aplikace. 

Nicméně mohu uvést změny, které se v rámci porady udály za posledních pár týdnů 

ještě před definitivním odsouhlasením finální verze vedením zařízení. 

Po obeslání kolegů návrhem metodiky začaly na porady docházet aktivizační 

terapeutky, což mohu hodnotit jako pozitivní přínos pro porady, jelikož jsme se začali 

dozvídat více informací o klientech. 

Zároveň na poradách začaly sociální pracovnice vystupovat sebevědoměji ohledně 

získávání konsensuálních závěrů k probíraným tématům a začaly více termínovat úkoly. 

Vyšel dotaz k vedení, zdali by nám byla poskytnuta administrativní pracovnice 

na vyhotovování zápisu z porady a vedení této žádosti vyhovělo. 

Připomínky a doplnění metodického pokynu doposud dodaly aktivizační terapeutky, 

vrchní sestra, sociální pracovnice a fyzioterapeutky. Získávání zpětné vazby od klíčových 

pracovníků a zdravotních sester je ztíženo jejich střídáním se ve službě, nedostatkem času 

v rámci pracovní doby a také neochotou k podobné administrativě, kterou dlouhodobě 

vnímají jako zátěž. Pokouším se získat připomínky alespoň od některých a snažím se je 

pozitivně motivovat. Připomínat musím i odborníky, kteří zatím komentáře nezaslali, 

ačkoliv vím, že u nich je disciplína pro administrativní podobného druhu podstatně vyšší. 

Doposud obdržené připomínky se týkají především formulací v textu a detailů. 

Ani vedení Domova zatím nevyjádřilo zásadní nesouhlas se zaslaným návrhem 

a s připomínkami čeká až po vyjádření ostatních profesí. 

Očekávám ukončení připomínkování metodiky a zapracování komentářů do textu 

do konce září 2012, jelikož zatím nepřišla žádná zpětná vazba, která by vyžadovala 

schůzku pracovní skupiny a zásadní přepracování konceptu. 
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10 ZÁVĚR 

10.1 Závěrečné shrnutí 

S ohledem na vytyčené téma práce a záměry uvedené v úvodu si troufám říci, 

že jsem naplnila její podstatu. Prozatím zde nemohu napsat, že se změnu ve struktuře 

multidisciplinární porady zaměstnanců podařilo úspěšně zavést v rámci běžného chodu 

zařízení, což je dáno větší časovou náročností připomínkovacího procesu a mírnými 

časovými skluzy, které vznikly v průběhu realizace projektu. Mohu ovšem napsat, že se mi 

zdařilo až do tohoto bodu bez větších odchylek dodržet mnou stanovený plán změny 

a že je reálná šance, že změna bude v zařízení realizována. 

Když si vzpomenu na počátek zahájení diagnostiky porady v zařízení a na mé 

předpoklady ohledně jejích výsledků, mohu zpětně říci, že jsem se zásadně ve svých 

odhadech nemýlila. Diagnostika odhalila, dle mého názoru, rezervy či nedostatky 

v konceptu porady, které byly ve shodě s doporučeními a poznatky v kapitole o úspěšném 

vedení porad v teoretické části práce. Jako příklad mohu uvést diagnostikou zjištěné 

nejasnosti ohledně role vedoucího porady korespondující s doporučeními teoretické části, 

kde je uvedeno, jak je role vedoucího týmu i porady zásadní pro dobré pracovní výsledky 

skupiny. Samotná struktura témat první kategorie v analýze dat výzkumu kopíruje poměrně 

věrně zásady úspěšného vedení porady, uvedené v kapitole 4.2. Sami členové týmu 

v rozhovorech reflektovali i vyhovující styl vedení porady, odpovídající měkké 

až versatilní komunikaci. Pokud bude nějaká příležitost, rozhodně doporučuji týmu provést 

diagnostiku týmových rolí dle Belbina, která může ukázat další silné a slabé stránky 

multidisciplinární skupiny. 

Podle dosavadních výstupů z porad z vlastní zkušenosti mohu říci, že jsme 

na poradách i v normální interakci již spíše tým než jenom skupina (Krüger, 2004). Stále 

zde ovšem vidím prostor pro rozvoj a zajímá mne, kam nás aplikace změny v případě 

multidisciplinární porady v rámci týmové dynamiky, výměny informací a další spolupráce 

dostane. 

Jsem si vědoma toho, že multidisciplinární porada sama zásadní změny v nastavení 

týmu nepřinese. Těší mne ale, že se poradu podařilo nastavit tak, aby koncepčně 

navazovala i na jiné projekty v zařízení, jako je metodická podpora klíčových pracovníků 

v tématech aktivizace klientů či již zmiňovaného individuálního plánování. 

Přínosnými shledávám i další výsledky diagnostiky multidisciplinární porady, které 

ukázaly mnohá témata k zamyšlení pro vedení organizace a poskytly mi inspiraci 
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k náhledu na tým a jeho uspořádání. Jsou jimi především odkazy na témata kompetencí 

zaměstnanců, na to navazující téma autority odborníků, které mne nutí dál přemýšlet 

o tom, jaké jsou další doposud nevyužité rezervy týmu a nové možnosti jeho uspořádání, 

aby mohl více rozvinout svůj potenciál a být si vzájemně větší oporou. Povzbudivými také 

shledávám hlasy z týmu, které se dovolávají kvality péče, její kontroly a jejího zvyšování, 

což mi dává zpětnou vazbu o pozitivním nastavení respondentů vůči organizaci a zájmu 

o svou práci. 

S dosavadním stavem procesu změny jsem tedy spokojena a naplňuje mne pocitem 

optimismu. Stále věřím tomu, že měl celý tento projekt smysl, jelikož má potenciál na to 

zvýšit úroveň komunikace v našem týmu. Také mi zajisté i do budoucna přinese další 

ponaučení a zpětné vazby ke své práci. 

 

10.2 Sebereflexe 

Nyní se pokusím podívat na svou roli v procesu změny a provést sebereflexi. 

Z manažerského hlediska se mi podařilo vybrat si téma práce a projekt, které mi 

dávají hluboký smysl a věřím v jejich nezbytnost a prospěšnost pro úspěšný chod zařízení. 

Téma mi připadá o to zajímavější a důležitější i kvůli tomu, že jsem nenalezla téměř 

žádnou literaturu zabývající se multidisciplinárními týmy ve zdravotnictví či sociálních 

službách a přitom podpora dobré týmové spolupráce je jedním ze základů moderní 

a pokrokové péče. Z pohledu úspěchu vnímám také to, že se mi změnu podařilo vést podle 

plánu a doposud úspěšně – realizuje se. Sledovala jsem téměř bez výjimky stanovený plán 

změny, který se ukázal být dostačující. Zdařilo se mi rámcově odhadnout témata k rozvoji, 

která vplynou z diagnostiky porady, a mám dojem, že jsem v rozhovorech zachytila 

i hlubší rozměry týmu a týmové spolupráce v rámci zařízení. Jednání s vedením a členy 

týmu probíhalo hladce. Pro spolupráci jsem získala i další členy týmu, kterým se téma 

projektu líbilo, a sdíleli můj názor o potřebnosti úpravy porady pro lepší výměnu 

informací. Podařilo se mi dosáhnout podpory pro částečnou nezávislost porady 

na hierarchické struktuře, kdy jsem před členy pracovní skupiny obhájila ideu rovnosti 

hlasů na poradě nezávisle na pracovní pozici. Toto může do budoucna podpořit samostatné 

myšlení všech členů týmu o možnostech řešení situací, vytváření vlastních návodů 

a postupů, namísto neustálého přenášení odpovědnosti na svého nadřízeného, po němž se 

často vyžaduje, aby sám hodnotil správnost postupů a navrhoval řešení mnohých situací. 

Podpora vedení je samozřejmě stále nutná, ale v mnoha ohledech péče o klienty může 
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dostačovat ve formě supervidování dohodnutých postupů (jejich korektnost v rámci 

dodržování práva, etických kodexů, standardů kvality péče atp.) 

Za méně zvládnutý považuji odhad časové náročnosti procesu změny. Obzvláště 

situování týmové činnosti do období dovolených mělo za následek, oproti původnímu 

záměru, redukci členů pracovní skupiny. Možnost ovlivnit vznikající metodiku mají stále 

všichni členové týmu, ale nepřestávám se ptát, nakolik jiná mohla metodika být v případě 

práce větší skupiny. Do příště bych také chtěla zlepšit kontinuitu a pravidelnost 

komunikace s vedením zařízení, které jsem informovala vždy až po dokončení 

jednotlivých částí procesu, což bylo někdy až po několika měsících. Dále jsem nebyla 

zcela spokojena s procesem informovanosti kolegů z týmu, kdy se mi zdařilo vždy 

informovat ty, kterých se to zrovna týkalo (vedení, respondenty, členy pracovní supiny), 

takže mnoho dalších kolegů až do vyhotovení návrhu metodického pokynu ani nevědělo, 

že v zařízení podobný projekt probíhá. V budoucnu bych v případě podobných projektů 

ráda věnovala větší pozornost vyhotovení informačních materiálů a zasvěcení kolegů 

do smyslu a účelu změny. 

Zpětně mne napadlo, že jsem se v zápalu touhy poradu vylepšovat ve výzkumu 

zaměřovala spíš na věci, které nefungují a potenciální zdroje obtíží než na to co funguje. 

Bohužel jsem tedy přišla o pozitivní zpětnou vazbu a konfirmaci funkčních aspektů, které 

jsou pro optimalizování informačního toku a týmové spolupráce také důležité. 

Posledním tématem sebereflexe je uvedená diagnostika komunikačních procesů 

v organizaci, kterou jsem záměrně ponechala tak, jak jsem ji vyhotovila po prvním ročníku 

studia. S teoretickým základem v první části této práce by se diagnostika dala provést 

mnohem rozsáhleji a s širším záběrem témat a různých aspektů. Nyní vím, že bych 

ji pojala jinak, ale je pro mě též důležité vidět pokrok, který jsem ve svém vnímání 

komunikačního procesu za poslední rok udělala. 

Doufám, že tato změna bude týmu v zařízení přínosem a podporou při zlepšování 

týmové spolupráce a možná i inspirací pro další výzkumy na podobné téma. 
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